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ký ức vụn vặt 

Lời mở

T

hú thật, anh em chúng tôi cũng rất bất 

ngờ khi có “sự việc” ngày hôm nay, việc 

xuất hiện của Ký ức vụn vặt & Chuyện 

xứ Phù Tang này. Xin được giải thích cho rõ đầu đuôi: 

có một vài người bạn khi đọc bài viết của chúng tôi, 

họ chú ý và có vẻ thích thú những đoản văn mà mình 

tưởng chỉ viết cho chính mình, hoặc là cho một số 

người thân quen, cốt chỉ để người đọc hiểu thêm một 

chút những gì mà bản thân đã cảm nhận và chứng kiến 

sau một thời gian dài sống trên đất nước Phù Tang. Rồi 

họ đề nghị và... tình nguyện làm tất cả mọi chuyện. 

Thật tình là chỉ có thế. Nói tóm lại anh em chúng tôi ở 

vào thế... bị động nhưng quá... cảm động.

Vì vậy khi đọc những “thứ” tạm gọi là văn do 

những người không chuyên nghiệp như anh em 

chúng tôi ghi lại cũng có thể làm một số quí vị 
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“phiền lòng”, vì “viết như thế mà cũng đòi...”. Xin 

ngàn lần thông cảm.

Mong quí vị theo dõi những bài viết trong quyển 

sách được kể lại theo từng giai đoạn: chuyện của 

mình và chuyện xảy ra xung quanh, được sắp xếp 

theo từng tiêu đề nhưng không theo thứ tự thời 

gian, trong tâm tình như chính qúi vị đã từng trải 

qua hay chưa được biết. Được như thế thì.... mừng 

lắm và vô cùng đa tạ.

Sau hết, xin thành thật cám ơn những tấm lòng, 

một cách rất tự nhiên đã sốt sắng thúc đẩy lo toan 

từ đầu đến cuối cho “Ký ức vụn vặt & Chuyện xứ 

Phù Tang” này được hình thành.

“Cẩn bút”

Huy & Khuê
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huy nguyễn
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Ký ức vụn vặt

Là những câu chuyện góp nhặt cũng như 
hồi tưởng sau một thời gian dài 36 năm 
định cư trên xứ Phù Tang. 
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T

rong một bản nhạc nổi tiếng của Nhật 

vào thập niên 70, Nagori Yuki, tạm dịch 

là ‘’Những lọn tuyết rơi cuối mùa’’có câu:

Trời Đông kinh lần cuối

Nhìn những lọn tuyết rơi 

Ngả nghiêng về muôn lối 

Tả tơi trên thân người

…

Khi biết em rất đẹp 

Thì nàng đã đi xa

Chỉ còn chăng sót lại 

Bông tuyết rơi cuối mùa…

Đầu thập niên 80, Tôi là một thằng con trai mới 
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lớn, đến Nhật với hai bàn tay trắng và một tâm trạng 

nát tương. Cái thứ tiếng Kanji đã làm cản trở mọi 

ước mơ tương lai… đi tu cũng như đi học và người 

tình bỏ ta đi vừa khi biết nàng rất đẹp… đã khiến 

tôi chọn một ngôi chùa nương thân. Tại sao là chùa 

mà không phải là nhà thờ trong khi tôi là một tín 

đồ Công giáo thuần thành? Sự thật thì chẳng có một 

nhà thờ nào có thể cho một thằng tứ cố vô thân 

như mình vô trú ngụ. Xin vào dòng thì phải biết 

tiếng Nhật và phải có tiếng Chúa mời gọi… Trái 

tim đã bị mù và trở nên vô thức nên chỉ còn cách 

gõ cánh cửa nào mở… Một câu chuyện mới bắt đầu.

. 
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M

ấy ngày hôm nay, gã ra thăm bụi cây “Lâm 

Mai” nhiều hơn thường lệ, gã gọi là mai 

rừng vì chẳng còn nghĩ được cái tên nào 

khác. Mục đích của gã, không hẳn chỉ để chăm sóc cho 

nó ra hoa kịp ngày tết. Tết đối với gã chẳng còn ý nghĩa 

gì từ khi bước xuống chiếc thuyền bé con đi vượt biên. 

Vả lại những năm trước đây, khi gã chưa tới ngôi chùa 

này, không cần gã chăm sóc, nó vẫn ra hoa theo như lời 

kể của sư trụ trì. Gã ra vườn vì ở đó gã thường xuyên 

bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ trẻ tuổi từ ngôi nhà 

cất riêng cho gia đình nhà sư cư ngụ. Ánh mắt lạnh 

băng trên khuôn mặt trắng nuốt làm gã rùng mình. Gã 

biết đó là bà vợ trẻ của nhà sư. Gã không dám nghĩ là 

hình ảnh người phụ nữ này đã đi cả vào trong giấc ngủ 

của gã; gầy guộc, khi ẩn khi hiện nhưng không kém 

phần quyến rũ và thanh cao như một cành mai nở hoa.

Góc tối đỉnh Băng sơn
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oOo

Từ ngày vào sống trong chùa, Khang Tử có thói 

quen đứng từ thư phòng riêng phóng tầm mắt qua 

làn cửa kính nhìn ra ngoài khu vườn. Nàng muốn 

tìm sự bình yên nơi mỗi bụi hoa, vì nàng biết… 

nàng không thể nào tìm được sự bình yên đó nơi 

thiền viện hay trước tòa sen. Cho đến bây giờ, 

Khang Tử vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể 

chôn vùi cuộc đời son trẻ ở một nơi u tịch như cảnh 

chùa này. Chắc chắn không phải là vì tình yêu của 

nàng dành cho nhà sư; nàng chưa biết yêu, phải 

khẳng định là như thế!

Ngay trong thời gian 4 năm ở đại học, Khang 

Tử chưa một lần rung động trước vẻ hào hoa của 

những người bạn trai, đến nỗi họ phải tặng cho 

nàng cái biệt danh “Băng Sơn”, nhiều người ác 

miệng thì thầm rằng nàng mắc bệnh lạnh cảm... 

Thế nhưng họ đâu biết, Khang Tử đang chờ một cái 

gì đó vượt trên thứ tình yêu bình thường trong xã 

hội xô bồ đầy bụi bặm này. Nàng muốn có một tình 

yêu như đám mây xanh vờn quanh đỉnh Phú Sĩ sơn 

đầy tuyết trắng… Nhưng thứ tình đó chưa kịp đến 

thì mẹ nàng báo lại lời cầu hôn của nhà sư Thảo 

Trúc với một vẻ vui mừng hiếm thấy, nàng dửng 

dưng, rồi… nhận lời.

Trong vùng Gia Cổ Xuyên này, không ai là không 
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biết đến ngôi chùa Trúc Sơn Tự của dòng họ Thảo 

Trúc. Và khi người con trai duy nhất của Sư Cụ tốt 

nghiệp xong Đại học Phật giáo Kinh Đô trở về thay 

cha lo chuyện tụng niệm ở bên ngoài, thì các nhà 

có con gái ôm mộng gả con cho nhà sư trẻ đẹp trai. 

Không còn gì bảo đảm hơn khi về làm dâu cho một 

ngôi chùa nổi tiếng. Đã có chùa là phải có tiền cúng 

và người chết lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho nhà 

sư có công ăn việc làm quanh năm, chưa kể đất đai 

của giòng họ để lại… Nhưng sư Thảo Trúc cũng rất 

kén. Mặc dù bị sư cụ thúc giục lấy vợ sớm để thấy 

được đời thứ ba trước khi Sư về cực lạc, ông vẫn cứ 

nấn ná chờ một người thích hợp. Tới lúc gặp được 

Khang Tử trong dịp ông tụng niệm tang cho thân 

phụ nàng thì nhà sư mới thấy xao xuyến bởi sự 

tinh khiết toát ra từ làn da trắng trong, từ đôi mắt 

khuấy động, từ gương mặt thoảng nét buồn cô tử… 

Dường như nàng sinh ra không phải để sống ở thời 

đại này. Gần nàng, sư Thảo Trúc có cảm giác thời 

gian chạy ngược, đôi lúc sư thấy nàng lộng lẫy, kiêu 

sa và bí ẩn… như kiến trúc của những ngôi chùa cổ 

tại Kinh Đô.

Chờ nàng để tang xong ba năm, Sư Thảo Trúc 

ngỏ lời cầu hôn, lúc đó ông đã vào tứ tuần!

Cũng giống như một số chùa, dùng một phần 

tiền Phật tử cúng vào việc thiện; hàng năm sư Thảo 
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Trúc nhận nuôi vài học sinh ngoại quốc không đủ 

điều kiện tài chánh theo học ở Nhật, trong đó có 

một thanh niên Việt Nam do hội Hồng Thập Tự 

giới thiệu. Ông có tình cảm đặc biệt với hắn ta vì 

hoàn cảnh lạ lùng của hắn; ngoài ra hắn có những 

suy nghĩ thật khác với các thanh niên bình thường. 

Những suy nghĩ đó, theo ông, mang ít nhiều tính 

Thiền nhưng hắn thì cho rằng, chẳng có gì đáng 

gọi cao xa. Nó chỉ phát sinh do những đụng chạm 

trong một xã hội cùng khổ, thương tâm mà hắn 

đã trải qua. Khi không biết cách nào để thoát khỏi 

cảnh khổ đó thì con người phải tưởng tượng, mơ 

ước để được sống còn. “Còn như sư…”, hắn từng 

nói đùa với sư, …”Sư sướng từ nhỏ nên sư muốn 

thuyết pháp về cái khổ thì sư phải học, mà cái khổ 

thì không nằm trong kinh điển…”. Tên Việt Nam tị 

nạn đó chẳng bao giờ nói rõ cho sư Thảo Trúc biết 

tôn giáo của hắn. Tuy nhiên, mỗi sáng hắn vẫn dậy 

sớm lúc 5 giờ để tham dự buổi ngồi thiền với sư. 

Trong phòng hắn, sư Thảo Trúc thấy có cuốn Lịch 

sử Phật Giáo cả cuốn Kinh Thánh Thiên chúa giáo. 

Trong một lần đàm luận, hắn nói suy nghĩ của hắn 

về số phận con người như sau:

- Chắc sư có biết về khoa tử vi của Trung Quốc. 

Nhiều người không tin vì theo họ, nếu mỗi người 

có một ngôi sao chiếu mạng thì giải thích làm sao 
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hiện tượng hai người cùng sinh ra trong một thời 

điểm mà hai số phận lại khác nhau. Theo tôi, thì tôi 

tin có sự ảnh hưởng của các vì sao đối với đời sống 

con người nhưng không nghĩ là có sự an bài nào đã 

định trước. Con người sinh ra đã có dòng điện, tôi 

quan niệm đó là linh hồn. Từng phút, từng giây có 

hàng triệu, hàng tỉ tia bức xạ của các ngôi sao xa lạ 

đến trái đất. Dòng điện con người vô tình hấp thụ 

bức xạ của ngôi sao nào là sẽ bị ảnh hưởng bởi bức 

xạ đó, không chỉ một mà là rất nhiều. Những làn 

sóng điện từ đến từ các tinh tú xa xôi và lạ lùng kia 

khiến cho tâm tính và khả năng con người trở nên 

không giống nhau; tài năng và thời vận của họ sau 

này cũng từ ảnh hưởng đó… Vì thế mới có người 

rụt rè, chậm chạp; người mạnh bạo, nhanh nhẹn, 

có kẻ bao dung nhưng cũng có thứ tàn ác; có thiên 

tài và có sự bình thường. Chứ có lý nào thượng đế 

lại bất công sinh ra một kẻ khù khờ chịu nhiều khổ 

đau trong khi kẻ khác chỉ gặp toàn những hạnh 

phúc thành công. Do đó, tôi nghĩ những nhà sáng 

lập tôn giáo đã hấp thụ rất nhiều sóng điện từ đặc 

biệt để trở thành một con người xuất chúng về tư 

tưởng hơn những con người bình thường; và nếu 

họ có cho mình là con thượng đế thì cũng chẳng 

có gì là ngoa vì trong họ đã được tập trung những 

quyền năng vũ trụ…

Nghe xong, sư Thảo Trúc có cảm giác mấy chục 
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năm kinh kệ của mình trở thành vô nghĩa! Nhà sư 

hỏi hắn:

- Anh có tin ở thuyết luân hồi?

- Tin chớ, nhưng chỉ một phần. Vì thường 

thường, ai sống qua một kiếp người, chắc chắn sẽ 

không còn muốn quay trở lại. Kiếp người chán quá! 

Chỉ có những người chưa thực hiện xong sứ mạng 

của họ, ví dụ như trường hợp của các thiên tài, mà 

phải chết sớm; thì mới muốn đầu thai sang kiếp 

khác để làm cho xong việc mà thôi!

oOo

Sư Thảo Trúc đem những suy nghĩ của tên học 

sinh ngoại quốc kia nói với vợ trong những buổi 

cơm của hai người. Đám học sinh ăn riêng và 

thường thường ăn trước. Vì thế mà Khang Tử tự 

nhiên có những chú ý khác thường đến hắn ta. 

Nàng muốn tìm hiểu những suy nghĩ thật của hắn 

hơn là những gì mà nhà sư đã biết về hắn. Dần 

dần, cảm giác chờ đợi bóng dáng gã ra gốc cây mai 

mỗi chiều xâm chiếm tâm hồn nàng lúc nào không 

hay. Hôm nào hắn về học trễ, tự nhiên Kháng Tử 

cảm thấy bứt rứt, nàng bực mình về những chuyện 

không đâu. Đêm nằm cạnh sư Thảo Trúc mà nàng 

chỉ thấy gương mặt của hắn, vuông vức trầm tĩnh, 

thoáng chút kiêu hãnh nhưng không dấu được nét 
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hằn khổ đau. Đôi lúc gương mặt đó biến thành dãy 

núi trong giấc mơ nửa vời; Khang Tử thấy hắn một 

tay cắp lưng nàng, một tay cầm bó đuốc chạy châm 

lửa từng góc nhà của Trúc Sơn Tự. Chao ơi, chẳng 

khác gì tên tiểu tăng đốt chùa Kim Các Tự ngày xưa. 

Gương mặt của hắn bất chợt trở nên dữ tợn…: ”Rồi 

tất cả các biểu tượng sẽ trở nên vô nghĩa, chỉ mình 

em… ta sẽ ôm em ra biển cho dù em chỉ là một 

ngọn băng sơn…”

Nhiều khi Khang Tử muốn mở miệng nói chuyện 

thân mật với hắn như nhà sư chồng nàng vẫn làm, 

ngoài những câu chào hỏi lạnh lùng. Nhưng cứ đối 

diện với hắn là dường như có một bức màn vô hình 

ngăn chận. Vả lại không gian thường nhật giữa hai 

người chỉ là chiếc hành lang từ phòng ăn dẫn lên 

chánh điện ngang qua phòng sách chung.

Cho đến một buổi chiều cuối năm, Sư Thảo Trúc 

và đệ tử phải đi tụng niệm cho gia đình một phật 

tử mới qua đời; người đàn bà giúp việc đã xin về 

quê ăn tết; mấy học sinh ngoại quốc chắc đã lên 

phố Thần Hộ vui chơi với những người đồng hương 

của họ; chỉ còn hắn và nàng trong khuôn viên ngôi 

chùa rộng bao la. Khang Tử đã chăm chú theo dõi 

hắn ngồi cả giờ bên gốc mai. Cuối cùng nàng lấy hết 

can đảm với tay chiếc áo khoác mặc hờ vào người 

rồi ra vườn hoa.
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Khác với những lần gặp nhau trao đổi bằng tiếng 

chào lịch sự. Khang Tử và hắn tự nhiên cùng im 

lặng. Cảnh u tịch dường như đồng lõa với hai người, 

chỉ có tiếng xào xạc nhẹ nhẹ của gió vườn mơn trớn 

trên những chiếc lá khô.

Khang Tử là người lên tiếng trước, nàng kéo vạt 

áo sát vào người, hai tay co ro ôm trước bụng rồi 

ngồi xuống cạnh hắn ta:

- Tôi thấy anh ngồi bên gốc cây này khá lâu, nó 

có gì đặc biệt khiến anh phải bỏ nhiều thì giờ cho 

nó quá vậy?

Hắn trả lời bằng một giọng run run; Khang Tử 

không ngờ là hắn cũng đang cố gắng đè nén xúc 

cảm lạ khi ở cạnh nàng:

- Cô không thấy nó đang chuẩn bị ra hoa. Ở nước 

tôi, cây mai là hình ảnh của người con gái; chỉ nở ít 

ngày trong mùa xuân rồi tàn… nó như một cô gái 

đẹp nhưng chết vội. Sau khi chết cũng có hồn vất 

vưởng chờ đợi cả năm sau để nhập lại!

- Anh nghĩ cây mai rừng này cũng có hồn của 

một cô gái nào đó?

- Chắc là vậy, nếu không nó chẳng bao giờ ra hoa.

- Thảo Trúc nói anh hay có những suy nghĩ lạ 

lùng…
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Lấy can đảm hắn đưa mắt nhìn sang Khang Tử. 

Cái lạnh lùng mà hắn thường gặp chung quanh 

nàng đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một 

vẻ nhu mì đầy chịu đựng. Hắn thấy nàng rất đẹp 

nhưng là một nét đẹp hoàn toàn không tạo ra cảm 

giác thèm muốn. Hắn buột miệng khi tìm ra được 

một hình ảnh để so sánh:

- Trông cô như một nhánh hoa Anh Đào.

Nói xong hắn cảm thấy xấu hổ vì câu này mà 

đem khen một cô gái ở quê hương hắn thì… cải 

lương… vô cùng.

Nhưng Khang Tử không cho đó là một câu khách 

sáo. Nàng nhìn hắn:

- Anh Đào của Nhật cũng như cây Mai ở nước 

anh, đều tượng trưng cho người con gái; nhưng 

anh có biết cây Anh Đào này đang thật cô đơn lắm 

không?

Hắn cố giữ bình tĩnh nhưng từ đáy lòng những 

đợt sóng ngầm bắt đầu trào dâng:

- Cô sẽ trở về cuộc sống của cô cho dù phải cô 

đơn, tôi có thế giới của tôi. Được nói chuyện với cô 

như thế này là quá hạnh phúc, nó chỉ có trong giấc 

mơ của tôi.

… Tôi nghĩ đã tới lúc tôi phải ra đi. Ở lại đây, 
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ngay trong những lúc ngồi thiền với sư Thảo Trúc 

mà lòng tôi mang đầy tạp niệm, toàn là những ý 

tưởng chinh phục cô. Sư Thảo Trúc đối với tôi quá 

tốt. Thà hồn tôi lang thang với một bóng hình còn 

hơn là phải ăn năn suốt đời ở thế giới bên kia vì đã 

không kìm chế được xác thân.

Khang Tử đã ngồi sát cạnh hắn ta từ lúc nào. Nàng 

đưa bàn tay giá buốt chụp lấy cánh tay rắn chắc của 

hắn kéo vào người mình. Hắn giật nảy mình vội ngã 

ra phía sau để thoát khỏi những ngón tay như chiếc 

vòi bạch tuột của người con gái. Khang Tử ngã theo 

hắn, thân hai người đè lên bụi mai; hắn cảm thấy 

lưng bị những cành mai cứa vào một cách đau đớn. 

Hắn ngửi mùi hương lạ, từa tựa mùi hương tỏa ra 

trong đêm ở vườn mai nhà hắn… đồng thời hắn có 

cảm giác đang trượt chân giữa lưng chừng dốc núi, 

phía trên là cả tảng băng sơn đang vỡ vụn ào ào như 

thác đổ… chôn kín!

Sáng mồng một, sư Thảo Trúc vẫn dậy sớm để 

ngồi thiền đầu năm. Sư hơi làm lạ vì gã thanh niên 

tị nạn không lên chánh điện ngồi với sư như mọi 

khi. Nghĩ hắn ta có lẽ thức đón giao thừa hơi khuya, 

không dậy nổi nên sư cũng chẳng bận tâm. Vả lại, 

sư còn phải lo các công việc tiếp khách thập phương 

đến viếng chùa. Tới chiều, vẫn không thấy bóng 

dáng gã, sư vội ghé qua phòng. Trên chiếc bàn nhỏ 
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của hắn có một lá thư gởi cho sư. Trong thư ngoài 

những lời cám ơn là dòng chữ:

- Tôi sẽ trở về nơi đã bỏ đi!

Vô tình sư Thảo Trúc đưa mắt nhìn ra chỗ bụi 

mai. Những nhánh cây ngã nghiêng và bẹp dúm.

Đầu xuân năm Chiêu Hòa cuối cùng (1989)
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Sóng bên kia bờ

Đoản văn kỷ niệm 33 năm đến Nhật

C

huyến tàu ọp ẹp chờ chết. Hơn 30 ngày còn 

gì, may là không gặp cướp biển. Mấy chị 

nói… thà chết còn hơn gặp bọn chúng.

Trời thương, Chúa ghé mắt, Phật động lòng 
chăng? Ô một còn tàu cờ mặt trời đỏ xuất hiện… 
Yên tâm rồi, sắp được ngửi được mùi tự do.

Bọn họ nói tiếng gì không hiểu, chắc là tiếng Nhật 
rồi… có ai biết tiếng Nhật không? Ai đó hỏi thật vô 
duyên, làm sao mà biết thứ tiếng đó nè trời. Chị lấy 
hết can đảm, người đã khỏe sau khi uống được ngụm 
nước ngọt hơn đường… “Tôi biết nói chút tiếng 
Anh”, các ông có thể nói tiếng Anh được không?...

Oh… Các bạn từ đâu tới? - Vietnam… Boat peo-
ple… Xin cứu chúng tôi…
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Yokatta… yokatta… Chị nghe từ ngữ này nhiều 
lần từ miệng họ mà không hiểu là gì; nhưng chắc là 
một câu nói ám chỉ niềm vui, một cái gì may mắn! 

Hơn 30 người lếch thếch được đưa vào trại sau 
khi xuống tàu. Người trong trại túa ra hỏi tán loạn. 
Thằng em sợ hãi ôm sát cánh tay chị. Chị vui mà 
buồn, bắt đầu cuộc đời mới rồi đây. Thoát khỏi đất 
nước tối tăm, chị có biết gì trước mắt đâu; nghe 
người ta đồn, cứ đi đi, có tàu vớt là họ lo cho mình 
hết… Lo tới đại học luôn rồi đi làm nhiều tiền lắm, 
tha hồ nuôi gia đình.

Vô trại rồi, chị mới biết, không phải người ta lo 
mà mình phải lo. Anh thông dịch hỏi làm thủ tục:

- Em có thân nhân ruột thịt gì ở nước ngoài không?

- Không anh ơi, chỉ có 2 chị em dắt díu nhau đi. 

- Vậy em được tàu Nhật vớt, chỉ xin định cư tại 
Nhật được thôi!

- Dạ mà chính phủ Nhật có nuôi cho mình ăn 
học được không anh… Anh thông dịch nhìn chị 
thăm dò… nhìn thằng em… thương hại.

- Học không nổi đâu em, 21 phải không? em quá 
tuổi trưởng thành rồi, đứa em… ah nó 14 tuổi, còn 
đi học được nhưng cực lắm, phải học từ đầu như 
lớp 1… Chữ Hán khó lắm.
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- Nếu thủ tục định cư xong, em được chính phủ 
Nhật cho 3 tháng học tiếng rồi phải đi làm, nuôi đứa 
em đi học… nó phải vô ngang lớp 9 hoặc xin xuống 
một lớp chứ không có lớp đặc biệt như bên Mỹ đâu. 
Hết cấp 2, nó học không được là phải đi làm như em.

Chị nghe mà đẫm nước mắt. Má nói ba chết 
trong trại cải tạo rồi, còn mình nó là con trai thôi. 
Má cho 2 chị em đi, ba nó có thiêng thì giúp cho 2 
đứa tới được bến bờ bình yên. Con phải học, em 
con phải học thì mới có tương lai để sau này đưa 
má và mấy em qua.

Chị quyết định đi làm nuôi em đi học.

Học ở trung tâm định cư 3 tháng, nghĩ sao chị lại 
xin về Okinawa, nơi chị và đứa em đã có hơn 1 năm 
trời sinh sống trong trại tị nạn. Hình bóng của vị 
linh mục trong ngôi giáo đường nhỏ chăng?

Cha người Mỹ nên nói chuyện với chị bằng tiếng 
Anh mỗi lần chị dắt em đi lễ. Không biết có phải do 
ám ảnh cuộc chiến Việt Nam, mà sự ra đi của Mỹ 
khiến miền Nam gặp thảm họa, đã làm cha chú ý 
tới 2 chị em mồ côi nhiều hơn các giáo dân khác; 
hay là thứ tình cảm nào chăng? Chị không dám nghĩ 
đến, nhưng cha là người chị dễ nói chuyện, dễ thố 
lộ những khó khăn. Cha nói chị về đây đi, cha giới 
thiệu cho việc làm, giới thiệu cho thằng em đi học…
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Không còn nơi nương tựa…

Chị bỏ lại những lời tán tỉnh, những hứa hẹn 
của đám con trai. Đi với anh đi em… anh lo cho 
hai chị em… Chị cười… lộ những vết nhăn sớm 
của đời con gái. Làm sao mà lo, ai cũng còn có một 
gia đình còn sót lại bên kia. Có thằng còn có vợ 
con để lại nữa mà cũng nhởn nhơ tán chị. Chị sợ 
cho lòng dạ con người, mới năm trước trên ghe còn 
tụng niệm, cầu kinh tá lả… bây giờ quên hết!

Về thôi, về lại Okinawa.

Yokatta! Yokatta! Chị đã hiểu chữ này sau khi 
đến Nhật rồi. Tốt lắm, tốt lắm! Cha vui khi gặp lại 
hai chị em, cha nhờ người giáo dân bản xứ mướn 
nhà, đi xin cho thằng em vô học năm cuối cấp 2, 
xin cho chị làm ở hãng đóng hộp trái cây. Cuộc đời 
tưởng chắc bình yên.

Nhưng cuối tháng cầm đồng lương con gái, chị 
không khỏi khắc khoải, nuôi em, gởi về cho mẹ, 
tiền nhà, tiền ăn… tháng nào cũng hụt. Chị chưa 
biết đến lọ kem làm đẹp, vật duy nhất là chiếc son 
môi rẻ tiền bán ở siêu thị. Chị cũng không thể nói 
cha mặc dù biết ông rất tốt nhưng cha không giải 
quyết được gì đâu. Cha đi tu đâu có tiền mà giúp 
cho hai chị em, với lại cha đã bỏ thì giờ để dạy cho 
thằng em theo kịp chương trình học, chị mang ơn 
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không hết. Chị nhất quyết phải lo cho gia đình bằng 
chính đồng tiền của chị.

Thằng em rồi cũng thi lên được cấp 3 - koko. Chị 
khăn gói, gởi nó lại cho bà giáo dân tốt bụng để lên 
thành phố Osaka, nơi có nhiều công việc theo như 
lời của một cô bạn chung chuyến ghe.

Cha nắm tay chị, lần đâu tiên chị thấy nước mắt 
cha. Dường như ông cảm thấy một cái điều gì đó 
bất hạnh sẽ xảy ra. Chị rút vội, sợ hơi nóng bàn tay 
níu kéo chị ở lại. Chị không có một giọt nước mắt! 
Không, đúng ra chị đã cạn nước mắt. Chị phải lên 
thành phố trên ấy, làm có tiền cho em ăn học rồi 
còn bảo lãnh má chị cùng mấy em sang. 

Đồng tiền làm ra sao mà cực, ma xui quỉ dẫn lối 
đưa đường… chị lọt vô chỗ dành cho khách làng chơi. 
Nhiều tiền rồi, chị gởi cho thằng em, gởi cho mẹ… 
niềm vui khi nhận những lá thư từ VN: nhờ con mà 
cuộc sống mẹ và các em đỡ lắm rồi, mẹ mong qua đỡ 
đần để con còn đi lấy chồng… Chị đọc mà lòng tui 
tủi. Con đâu còn xứng đáng làm vợ ai đâu… Đêm về, 
chị nằm chai cứng như cái xác không hồn? Ngày xưa 
thà chết còn hơn gặp cướp biển, bây giờ có khác gì bị 
cướp biển làm nhục đâu. Tại ai, tại số phận… thôi 
đừng đổ thừa, tại mình cả thôi. Đứa em điện thoại hỏi 
thăm… sao buổi tối gặp chị khó quá vậy; chị về thăm 
em, thăm cha chứ… đi gì biền biệt vậy!
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Chị về, không dám nhìn mặt cha. Yokatta, yokat-
ta… cha vừa nói vừa nắm tay mà dường như chị 
chẳng còn cảm cái hơi nóng hồi lúc ra đi. Hôm sau đi 
lễ, chỉ lên cúi đầu không nhận miếng Mình Thánh 
từ tay ông. Ông bỏ Mình Thánh xuống chén rồi đặt 
tay lên đầu chị thầm thì, mắt ông nhắm buồn, chị 
ứa nước mắt.

Chị lại đi, không dám ngoái ra sau nhìn ai. “Mata 
kaette ne”. Tiếng cha vọng theo!

Chị lên cơn sốt, không hiểu sao mỗi chiều chị 
lại lên cơn sốt… muốn tới chỗ làm lắm mà dường 
như không còn sức để đi. Bác sĩ khám bệnh nói chị 
nhập viện với vẻ mặt nghiêm trọng. Trời vào trong 
đó lấy gì mà sống, thằng em sắp thi đại học; má với 
mấy em sắp qua…

“Jodan janai!”, (không phải chuyện giỡn… ông 
dằn tiếng, hỏi chị có thân nhân nào ở gần không. 
Chị nói chỉ có thằng em ở Okinawa.

- Vậy thì cô phải chấp nhận một sự thực kinh 
khủng, cô bị viêm phổi, nhưng điều đó không đáng 
sợ bằng khả năng nhiễm HIV.

- Thật không? Thật không? Có thật thế không…. 
Đất trời quay cuồng xung quanh chị. Sao lại như 
thế, không! Không chỉ là giấc mơ như những giấc 
mơ trên chuyến đi mươi năm trước. Bệnh này mới 
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mà sao chị bị được, trong giới nó đồn râm ran. Mấy 
thằng khách súc vật, chị như con nai có biết gì để 
bảo vệ mình đâu!

Chị trở về Okinawa, muốn thân xác gần người 
thân còn lại. Cha đón chị… Yokatta, yokatta… Chị 
lả người vào vòng tay của cha. Hơi không còn đủ 
ấm để giữ chị lại thế gian này. Chị xin xưng tội, 
lần xưng tội đầu tiên kể từ khi tới Nhật… chị xưng 
bằng tiếng Việt, không cần cha hiểu hay không. Mắt 
cha đẫm lệ. Chị đâu biết mấy năm vừa qua cha đã 
âm thầm học tiếng Việt!

Thằng em xin nhà thiêu cho xác chị thành tro… 
chị nó muốn về quê bằng sóng nước. Đất Nhật cho 
chị tự do nhưng không phải là nơi đỗ bến bình an 
cho cuộc đời. Trong giấc mơ chị thấy thân xác chị 
hòa vào dòng nước biển mặn nồng, theo đàn chim 
bay về phía bên kia bờ Thái bình dương.

Cha làm phép rồi nắm chặt miếng tro, thả nhẹ 
từng chút, từng chút theo cơn sóng vỗ về. Hơi ấm 
bàn tay người con gái, Cha vẫn còn tưởng như ngày 
hôm qua!

Osaka 26-10-2014



39

ký ức vụn vặt 

Cậu bé tháng 8

15-8-2015

Mỗi độ tháng 8 về, 
tôi cứ nghĩ miên man, 
cậu bé trong hình nay 
còn sống hay chết. Nếu 
còn sống, chắc chắn 
người ta đã tìm được 
ông.

Năm nay (2015), 
Nhật Bản kỷ niệm 
70 năm hai trái bom 
nguyên tử thả xuống 
Hiroshima vào ngày 6 

tháng 8, và Nagasaki 9 tháng 8.

Tôi lên mạng tìm, vẫn không thấy tin tức gì nói 
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về cậu bé cõng em tới lò thiêu năm xưa; có chăng 
cũng chỉ là những dòng viết cũ: cậu bé mím môi 
chặt, nén đau thương, cặp mắt hướng về phía trước; 
đứng với tư  thế như  vậy khoảng 5, 10 phút… cậu 
đến gần những người đang mang khẩu trang, tháo 
cái bọc giữ đứa bé đàng sau lưng xuống, trao cho 
họ. Lúc đó, người ta mới biết, đứa em cậu đã chết 
và cậu mang tới để hỏa thiêu…

Chỉ có cậu và đứa em, vậy là bố mẹ và những 
người thân khác đã chết bởi trái bom tàn khốc!

Bộ đồ xốc xếch, đi chân đất… nhà cửa của cậu đã 
tan nát… không còn một chút gì!

Tôi ám ảnh tấm hình, đi tìm thông tin của “cậu” 
bao năm qua.

Đứa con gái tôi cho bố biết, từ tấm hình đó người 
ta đã viết lên câu chuyện thương tâm và bộ phim 
hoạt hình có tên… Mộ hầm đom đóm. Tôi đã xem 
nhưng bỏ nửa chừng vì nước mắt khi nghĩ rằng nếu 
hoàn cảnh của cậu là ta?

Và hôm nay tôi đã nhận ra… Đó chính là nước 
Nhật.

Họ đã đứng lên từ cái chết, từ những đổ vỡ, từ 
bàn chân đất! Họ đã bắt đầu từ cái mím môi đè nén 
thương đau, và đôi mắt nhìn thẳng vào thực tại... 
Để hướng đến tương lai.
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Một câu chuyện  
muộn màng!

Cuối cùng tôi quyết định nhận lời công ty lên 
miền đất vừa mới bị thiên tai tàn phá cộng thêm 
ảnh hưởng phóng xạ do nhân tai. Lý do duy nhất, 
công ty chỉ còn một mình tôi là người Việt có thể 
sắp xếp để đưa hai nhân viên trẻ Việt Nam mới 
tuyển vào làm việc tại chi nhánh Fukushima ra 
khỏi khu vực kinh hoàng này! Tôi không đi thì chắc 
mất đứa nhỏ sẽ điên lên vì sợ, không chỉ có chúng 
mà còn bố mẹ chúng đang ở Việt Nam ngóng trông 
từng giờ… Bây giờ đã bắt đầu qua tháng thứ 3 sau 
trận động đất sóng thần kinh hoàng chưa tửng có 
trên đất Nhật. Mấy lò phản ứng hạt nhân cũng chưa 
được xử lý xong; tuy nhiên đường xe điện cao tốc 
đã bắt đầu nối lại. Chi nhánh công ty của chúng 
tôi vẫn chưa hoạt động lại được vì nằm trong vùng 
nhiễm phóng xạ. Hai thanh niên trẻ không thể ở 
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ký túc xá, phải di chuyển lên một căn trại lánh nạn 
cách đó 50 cây. Ông chủ tốt bụng giục tôi lên đưa 
tụi nó về gấp.

Tôi về nói chuyện với vợ, đứa con gái nghe tôi 
lên vùng đất dữ rơm rớm nước mắt:

- Ba không đi cũng được mà… lỡ Tsunami nó 
cuốn đi thì sao? Tôi cười trấn an… một ngàn năm 
mới có một lần con ơi!

Nói như vậy chứ ở Nhật 30 năm, tôi đã lãnh đủ 
cơn chấn động Kobe cách đây 16 năm và gần đây 
là chứng kiến gần như tận mắt sự phẫn nộ của 
thiên nhiên… không điều gì là không có thể xảy 
ra được trên mảnh đất sẽ bị tiêu diệt đầu tiên, nếu 
tận thế đến.

Vợ tôi không nói ra, nhưng lo sợ cái thứ khác, 
hiện hữu hơn. Lỡ bố nó nhiễm phóng xạ?

Tôi cũng hơi lo, nhưng trong những lúc này, phó 
mặc cho bề trên chứ biết sao!

Trước khi thiên tai xảy ra, tôi vẫn đi bằng máy 
bay, từ Osaka tới phi trường Sendai khoảng hơn 
một tiếng, rồi mướn xe hơi đi tới chi nhánh công ty 
tại một vùng quê Fukushima thêm khoảng 1 tiếng 
nữa. Nhưng phi trường Sendai cũng bị sóng thần 
tràn vào, lôi đi vài chiếc phi cơ cùng hàng ngàn xe 
hơi đang đậu gần đó. Việc phục hồi đường bay chắc 
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phải còn mất mấy tháng. Do đó tôi quyết định đi 
bằng tàu siêu tốc, Shinkansen. Từ Osaka tới Tokyo 
khoảng 3 tiếng, và từ đó đổi qua xe đi Fukushima, 
mất thêm 2 tiếng rưỡi. Tổng cộng hơn 5 tiếng.

Từ Fukushima, tôi đi tàu chợ về hướng trại lánh 
nạn mới thấy khung cảnh thật tiêu điều. Không 
đến nỗi trơ trọi như những làng ven biển bị sóng 
thần cuốn trôi, nhưng chỗ thì đồng không ruộng 
trống! chỗ thì ngập nước loang lỗ những bãi chứa 
rác do sóng tắp vào, được người dân tập trung lại. 
Nghe nói tại những bãi rác này, nòng độ phóng xạ 
vượt quá mức cho phép tuy nhiên vẫn thấp thoáng 
bóng dáng người đang bơi móc dưới những đống 
gạch hoang tàn… chắc đang tìm di vật của người 
thân mất tích hoặc kỷ vật gia đình.

Đúng ra vào thời điểm này, mạ xanh đã phủ kín 
nơi tôi đang lướt qua. Gạo Fukushima loại Koshi-
hikari ngon nổi tiếng khắp nước Nhật vì nó hội tụ 
được điều kiện không khí núi đồi trong lành, ngày 
nóng, tối lạnh; mỗi hecta cho 6 tấn lúa. Gạo mà cứ 
dẻo như nếp nhưng ăn lại không ngán. Màu của nó 
khi thành cơm mới đẹp làm sao; trắng óng ánh… 
chẳng khác gì làm da của người con gái Nhật đương 
thì… Vì thế vùng đất này có tên là đảo đầy ơn phúc, 
nơi ở của Tiên. Nhưng tất cả, đã biến đi như một 
giấc mơ!
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Chuyến xe làng cọc cạch thả tôi xuống ga gần 
trại. Tôi đi bộ vào, hai thằng bé chờ tôi trước cổng 
vì đã được liên lạc trước, bay tới ôm lấy tôi reo hò 
mừng rỡ như lâu ngày gặp người thân.

- Anh đưa em về sớm nhé, các cụ bên nhà lo 
khóc cả ngày… sợ tụi em sau này không còn khả 
năng cho các cụ cháu bồng! Tôi hỏi thăm chúng:

- Mấy tháng ở đây gặp nhiều khó khăn lắm phải 
không? Hai đứa nhanh nhẩu:

- Lúc đầu không quen nhưng gần đây có một bác 
Việt kiều y tá đến làm việc, giúp cho các cụ già nên 
tụi em cũng đỡ buồn. Để em giới thiệu cho anh, bác 
này hay lắm!

Chúng nó có kiểu nói khá tức cười và lạ tai của 
một vùng chân quê mộc mạc, thấy ai tốt thì lại nói 
là hay!

Hai đứa kéo tôi tới căn nhà tạm, có vẻ là dành 
cho nhân viên.

- Bác ơi, ông anh tụi cháu đến rồi…

Một phụ nữ đeo khẩu trang ngoái đầu ra cửa. Tôi 
mỉm cười gật đầu chào lịch sự. Ánh mắt chị có vẻ 
ngạc nhiên… thoáng giây lát chị tháo khẩu trang. 
Tôi sững người bóp tay cậu bé đang nắm tay tôi… 
vô thức tới mức cậu la toáng lên:
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- Anh Sơn làm gì bóp tay em đau thế!

Tôi lọt vào trạng thái bồng bềnh như khi đi trên 
con tàu rời khỏi quê hương đúng 30 năm trước từ 
Láng Cát.

Cơn sóng cấp 6 hay 7 gì đó mà sau này tôi nghe 
lại, đã cứu 50 người chúng tôi thoát khỏi sự dòm 
ngó của công an địa phương. Vì khi đổ bộ xuống 
bến xe, chỉ có người mù mới không biết chúng tôi là 
dân từ thành phố xuống đây chuẩn bị để vượt biên.

Nhưng chúng tôi cũng đã trả cái giá khá đắt là bỏ 
tất cả lương thực hành lý xuống biển để cứu mạng 
theo quyết định của viên thuyền trưởng. Là dân 
học sinh chưa bao giờ quen sông nước, tôi nôn thốc 
nôn tháo… không chừng ra cả mật vàng theo từng 
cơn sóng đang đưa con thuyền bé nhỏ trồi lên nhủi 
xuống, chưa biết sẽ bị nó nuốt chửng lúc nào. Cô bé 
trạc tuổi bên cạnh tôi cũng chả khá gì hơn; nhiều 
lúc mơ hồ tôi có cảm tưởng cô nắm chặt cánh tay 
tôi để khỏi bị hất văng và thay vì kiếm chỗ trống để 
ói, cô làm luôn trên người tôi… mặc kệ! chẳng còn 
cảm giác gì.

Tới lúc được vớt đưa lên đảo, tôi mới biết cô ta đi 
một mình như tôi, ngẫu nhiên hơn, cũng là người 
Nha Trang và qua câu chuyện sau này không ngờ 
song thân của chúng tôi đã từng là bạn thời làm 
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công chức ở ty quân cụ. Duyên số làm sao, chúng 
tôi lại đi chung trên chuyến tàu từ một nơi xa lắc 
Nha Trang.

Từ đó tôi trúng mánh vì giữa bao nhiêu đứa con 
trai độc thân trong trại tôi là thằng duy nhất có cô 
bạn gái dễ thương. Tụi tôi thân thiết đến mức, có 
lúc tôi hy sinh cái quần dài duy nhất để dành cho 
cô ấy mặc khi cô phải giặt đồ không có quần thay. 
May sao sau này, nhờ chút vốn liếng tiếng Anh, hội 
World Releaf ở trại nhờ tôi thay thế chồng Ý Lan (cô 
con gái Thái Thanh, lúc đó chưa làm ca sĩ) để phân 
phối đồ cứu trợ cho thuyền nhân vì gia đình bên 
chồng Ý Lan được quyết định đi Mỹ định cư trước. 
Từ đó mới hết cảnh hai đứa một quần.

Bà cô bên Mỹ cũng làm thủ tục bão lãnh cho tôi, 
thế nhưng tôi quyết định đi theo tiếng gọi của con 
tim; mặc dù trong cơn bão táp quay cuồng cách đó 
ít tháng, tôi đã khấn hứa với Chúa: “Con sẽ dâng 
cuộc đời còn lại này cho Chúa nếu đến được bến bờ 
bình yên”.

Tôi quên đẹp lời khấn.

Khi đặt chân tới Nhật, chắc Chúa chẳng thèm gọi 
tôi, một đứa đầu môi chót lưỡi chẳng khác gì dân 
Do thái Cựu ước. Nhưng Ngài muốn tôi nhớ những 
gì mình hứa. Thế là trong một bối cảnh không khác 
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gì phim bộ Hàn quốc, thằng bạn đi chung chuyến 
ghe trở thành người yêu thứ hai của nàng sau khi 
người yêu thứ nhất, là tôi, một cách rất ngu đần 
kiểu quân tử tàu, nói với hắn: 

- Hãy hứa với tao là chăm sóc nàng thật hạnh phúc!

- Hắn rất khôn, đám cưới với nàng xong, dẫn 
nàng đi thật xa… xa tới mức tôi bặt vô âm tín.

Còn tôi bù lại lời khấn hứa bằng cách lăn xả 
vào những sinh hoạt cộng đồng với những bạn bè 
cùng chí hướng trong một thời gian khá dài, đầy ắp 
những kỷ niệm thanh xuân.

Và bây giờ, cô nàng ngày xưa hiện ra bằng da 
bằng thịt trước mặt tôi. Vỡ òa dĩ vãng.

- Anh trông không có gì thay đổi.

Tôi buông tay thằng bé từ lúc nào để cầm tay nàng:

- Em cũng vậy, chỉ thêm chút nếp nhăn.

- Thôi đừng xạo ông ơi, tụi nó gọi ông bằng anh 
còn em thì xưng bác với cháu. Dừa khô rồi…

Hai thằng nhỏ mặt thuỗn đuột, không hiểu ông 
anh chúng nó và bác y tá Việt kiều này quan hệ như 
thế nào.

Nghe chữ dừa khô, tôi chợt nhớ, lúc mới tới 
Nhật… đám con trai miền Trung thì dùng câu “Dừa 
khô lên giá”, trong khi miền Nam thì “Cá ươn lên 
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giá” để ám chỉ những cô nàng có nhan sắc của “một 
người đàn ông không đẹp trai” nhưng rất chảnh… 
vì của hiếm! Tụi nó ngưỡng mộ tôi vì có trong tay 
trái dừa xiêm…. Dừa xiêm Nha Trang chính hiệu.

Tôi muốn nói đùa: dừa khô nhưng nước vẫn 
còn tươi; nhưng sợ đi quá lố mặc dù khoảng cách 
của hai đứa đã chợt như gần lại, như không tồn tại 
quãng thời gian 30 năm.

Tôi nán ít thời gian còn lại hỏi han gia đình 
nàng, thằng bạn chung tàu năm xưa; con cái nàng 
đã lớn; lớn hơn con tôi nhiều… và nàng sống rất 
hạnh phúc, không khác gì mái ấm gia đình của tôi.

Tuy vậy trên quãng đường về, có một cái gì đó níu 
kéo. Mắt tôi cay xè khi gương mặt nàng thoáng hiện 
ra, trong đó có hình ảnh bãi cát lung linh nắng vàng, 
những hàng dừa cao vút, những hòn đảo cô đơn.

Em còn nhớ, hay đã quên

Chiếc quần dài ngày xưa hai đứa 

Mặc chung…

nhưng không chút ngượng ngùng… 

Trời mùa đông qua bao biển động 

Một chút tình sưởi ấm lòng nhau 

Tình cờ gặp ngỡ ta đã đợi

Chiều Phúc Đảo hồn ai cuối trời! 

Fukushima 11-6-2011
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H

ai thằng bé con không hiểu lý do nào 

lại được gia đình đưa vào nội trú trong 

trường mấy bà sœur, trở thành con bà 

sœur

 

từ đó; mà các sœur Mến thánh Giá Trinh Vương 

của Nha Trang thì lại “không hiền như ma sœur” tí nào!

Cũng không nhớ hoàn cảnh nào đưa đẩy hai đứa 
trở nên thân thiết với nhau, 10 tuổi đã biết ngắm 
nghía, bình luận sắc đẹp cô trưởng lớp Kỳ Thị Ngọc 
Tuyết dễ thương nhưng lúc nào cũng tỏ ra vẻ đàn 
chị… có khi nàng còn dám thay các sœur để tắm cho 
lũ nhóc tì, quê ơi là quê!

Thằng to con hơn bao giờ cũng lấn lướt so với 
thằng nhỏ con; mạnh mẽ hơn, khuấy động hơn và 
hình như cũng học giỏi hơn… nhưng thằng nhỏ con 
không thấy làm phiền lòng, nó cần một người bạn 
tuýp người như vậy để trải qua những ngày tháng 

Những tháng ngày rất cũ…
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thiếu mái ấm gia đình. Nhiều khi đó cũng là định 
mệnh. Còn nhớ, có lần thằng nhỏ con xém chết ở 
Hòn Chồng vì không biết bơi, thằng to con bơi vội 
lên hòn đá cầu cứu người đang lặn gần đó để đẩy 
thằng nhỏ vào, thoát chết nhưng nói nhỏ về đừng 
méc cho sœur nghe. Rồi còn có những chiều cuối 
tuần, hai đứa tung tăng hớn hở chờ xe của ba thằng 
to con tới chở về chơi với gia đình ít ngày. Chỉ đi ké 
thôi mà sao thật hãnh diện, thời đó Nha trang mấy ai 
có chiếc Datsun phải không Cao Kim Tân…

Khi vào đoàn Sói con để chuẩn bị lên Hướng đạo, 
thằng to con làm trưởng, thằng nhỏ con làm phó… 
hình như hai đứa vào Sói chỉ vì cô Đàn trưởng Akela 
Huệ Đức đang đội lúp nhà tập, có gương mặt liêu 
trai, đôi lúc làm nghiêm mà trông thấy như nàng 
tiên trong tiểu thuyết. Mà cô lúc đó mới 16 tuổi! Một 
đàn trưởng khác, cô Nguyệt, cũng làm ngẩn ngơ các 
“chú” lớn Sao Biển không ít, mỗi lần cô dắt Sói con đi 
dạo biển hay sinh hoạt cộng đồng hai mái trường... 
Nhớ không thằng to con, lúc đó các chú diễn thật 
sâu… nào là cầm quyển tiểu thuyết tiếng Pháp, đăm 
đăm như một hiền triết Hy Lạp, nào là tạo dáng với 
cây đàn trước hàng dương, và lâu lâu biểu diễn hát 
bài tạ ơn bằng tiếng La Tinh sau buổi chiếu phim kết 
thúc, nếu hôm đó các sơ Mini dẫn lũ nhóc qua tu 
viện coi ké xi nê.
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Vậy mà không ngờ hai thằng con bà sœur đó lại thi 
đậu vào ngôi nhà của các chú, để rồi cũng diễn như 
các chú… những ngày tháng hạ, cứ thế mà trôi qua.

Đó là lớp 71 TCV Sao Biển.

Biến cố 75 làm chia cắt, thằng đi Nhật, thằng ở 
lại làm thầy giáo rồi qua Canada, hai thằng cùng có 
nghề tay trái là đi góp vui cho đời bằng chút tài lẻ 
văn nghệ, MC, v.v… Những bạn bè khác cúa 71 SB, 
đứa chết vì vượt biên, đứa về quê trời bằng những 
cơn bạo bệnh. Và những thằng học rất giỏi của lớp 
ngày xưa đã có lúc phải đạp xích lô nuôi sống gia 
đình! Thầy Tiên thì vào trại cải tạo… nếu có gặp 
nhạc sĩ Vũ Thành An thì Tân hỏi ông thế nào cũng 
nhớ… Thầy là người rửa tội cho nhạc sĩ trong tù. Và 
Thầy cũng đã chết trong tù.

Kể từ biến cố xưa, hơn 40 năm sau hai thằng mới 
liên lạc được với nhau, giọng còn rất trẻ nhưng đuôi 
mắt đã già. Không đủ khả năng để viết lại như một 
hồi ký, chỉ mong là những dòng chữ này sẽ chuyên 
chở một ít kỷ niệm của dòng sông tuổi thơ.

Osaka 7-7-2016
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Tội thằng bé... nhớ 
thương mãi quê nhà

.

Tặng các đàn anh và bạn bè TCV. Sao Biển nhân 

dịp 1958-2018

T

ội ở đây, là lần đầu tiên thằng bé xưng tội. 

Giáo xứ Phước Hải lúc đó thành lập mới 

được chừng 10 năm, cha Võ viết Hiền mở 

cái trường tiểu học để con em giáo dân di cư có chỗ đến 

trường. Thằng bé lớp ba, ngơ ngơ ngáo ngáo vô học; 

buổi chiều Cha cho đứa nào muốn xưng tội là được 

nghỉ 1 tiếng vào nhà thờ. Bạn cùng xóm thằng bé trên 

1 lớp rủ đi, thằng bé chưa chịu phép xưng tội lần đầu 

nhưng thấy nghỉ là khoái, đi theo thằng lớn hỏi:

- Xưng làm sao mầy?

- Oh mày cứ nói: Thưa Cha con là kẻ có tội xin cha 
giải tội cho con là được.



53

ký ức vụn vặt 

Vậy là thằng nhỏ lấy hết can đảm thay cho giờ học 
chán phèo vào tòa giải tội. Chờ thằng lớn xưng xong 
thằng bé vô cũng quì như ai, nghe tiếng Cha thì thầm 
đọc kinh gì đó bên kia tấm gỗ nó chả biết, nhưng nó 
cứ cái câu thằng lớn chỉ mà xưng như con vẹt…

Đợi hoài không thấy thằng nhỏ nói gì thêm, Cha 
Hiền hỏi: 

- Có tội gì xưng ra con…

Lúc đó thằng nhỏ mới hoảng, lắp bắp: 

- Thưa Cha con quên mất tiêu!!! Chỉ kịp nghe 
“đét” một tiếng thằng bé mới biết là Cha đã với cái 
roi, vòng ra đằng trước, quất vào mông thẳng nhỏ… 
chính xác vô cùng. Nó vùng té chạy. Mấy thằng lớn 
trong nhà thờ ngơ ngác, chắc chúng nghĩ rằng, thằng 
nhỏ này phạm tội gì kinh khủng lắm mới bị ăn đòn 
như thế.

Học ở đó chẳng bao lâu, thằng bé được đưa vào 
làm con mấy Sơ Mến thánh giá Trinh Vương bên 
Thanh Hải. Kỷ niệm hai năm ở đây với các Sơ thật 
nhiều (Xin đọc lại đoản hồi ký viết về người bạn Cao 
Kim Tân). 

Tuy nhiên ấn tượng buổi xưng tội đầu tiên, cũng 
như hình ảnh cha Hiền mặc áo lễ, chậm rãi dẫn đầu 
đoàn xe tang bất kể nắng mưa để đưa tiễn người mất 
từ nhà thờ ra nghĩa địa, ngang qua con đường Phù 
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Đổng của thằng bé, là một hình ảnh không bao giờ 
phai nhạt trong ký ức. Nó như một cuốn phim đen 
trắng của những tháng ngày rất xa mà chắc chắn, 
những giáo xứ trong thành phố không còn thấy được 
nữa. Cha làm quản xứ đúng 20 năm. Sau 75 Cha bị 
bắt đưa vào nhà tù và đã về với Chúa trong hoàn 
cảnh vô cùng bi đát.

Thằng bé lúc mới lớn, đã thấy chung quanh nó 
là một rừng truyện. Chả là mẹ thằng bé cho thuê 
truyện, nên lúc biết đọc, nó đã ngốn đủ loại… từ 
Phổ Thông của Nguyễn Vĩ… Tuần san thứ bảy, đến 
những tác phẩm của Tự lực văn đoàn hay truyện 
trinh thám của Thế Lữ, Phạm cao Củng v.v… Nhờ sự 
ảnh hưởng văn chương đó qua mấy bài luận văn cóp 
nhặt mà mấy Sơ tin rằng, thằng bé này đi tu được. 
Các Sơ đã làm thủ tục cho thằng bé thi vào Sao Biển 
với chữ ký chứng nhận của Cha Hiền. May quá… 
nếu cứ học ở cái trường Mẫu Tâm của Cha thì với 
lý lịch “Quên tội xưng” chắc thằng bé không có dịp 
bước vào một khung trời đầy màu sắc.

“Nhớ thương mãi quê nhà”

- Có chừng hơn 40 năm, nhưng hình ảnh quay 
về tuổi ấu thơ ở một vùng biển nên thơ đầy ắp hàng 
dương, vẫn ẩn hiện trong những giấc ngủ chập chờn 
với cơn mơ dẫn về con đường nhà xa tắp.

Thằng bé bước vào chủng viện với bộ đồ xanh 



55

ký ức vụn vặt 

nhạt, mà sau này hắn biết là màu thiên thanh tượng 
trưng cho Đức Mẹ. Những ngày đầu bỡ ngỡ cũng qua 
đi, mấy lớp chú lớn 64, 65 thì có vẻ hơi nghiêm khắc 
nhưng đàn anh 69-70 thì gần nhất nên chỉ dẫn tận 
tình đủ thứ “ăn chơi” cho mấy thằng đàn em miệng 
còn hôi sữa. 69-70 ghép lại hai lớp của chương trình 
Pháp và chương trình Việt nên số lượng đông hơn các 
lớp khác, làm Cha cũng nhiều hơn và nhân tài cũng 
nhiều như “lá rụng mùa thu”! Sau này, lưu lạc sang 
xứ người, mới biết ông nhạc sĩ công giáo nổi danh 
Đỗ vi Hạ với nhạc phẩm làm chết mê chết mệt các 
cô trong ca đoàn: “Bờ đá xanh tạ tội” là đàn anh Đỗ 
văn Hiệp lớp 65. Hồi đó, anh Hiệp rất đẹp trai, giọng 
ca hay và là cầu thủ không thể nào thiếu trong đội 
hình Sao Biển. Có lần thằng em đang đi lớ ngớ bên 
ngoài sân banh vô tình bị ăn cú banh như trời giáng 
của anh đi lạc, muốn nằm luôn. Ngoài Đỗ vi Hạ, còn 
có nhạc sĩ Vi Nam, hiện đang ở Ban Mê Thuột, nhạc 
sĩ cùng giáo xứ Trần Ngọc Khánh đang tắm tuyết bên 
trời Âu Thụy Sĩ và cũng không thể nào quên được 
nhạc sĩ của lớp 70 được cha Láng cưng nhất là Lê 
đăng Ngôn, chắc còn ở Nha Trang. Về văn chương thì 
có anh T.C.K nhà báo khá nổi tiếng xuất thân từ lớp 
67… Từ nhỏ thằng bé đã mê báo tường của anh ấy 
thực hiện cho lớp. Lớp sau này thì cũng chàng nổi 
danh về mỹ thuật như Đoàn xuân Hùng, 72, cũng 
cùng xứ Phước Hải. v.v… Tiếc là lớp 71 không xuất 
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hiện nhân tài nào để so sánh với đàn anh cũng như 
đàn em được; may là có một tên nổi tiếng nhờ làm 
MC ở Florida là Cao Kim Tân; một linh mục có đôi 
mắt đẹp (theo trí nhớ của thằng bé) đang ở Canada 
là Mai Thúc Biện và một “thiên tài” chỉ bọc lộ sau 
khi qua Mỹ là Sáu Phẩm. Nghe nói Phẩm đã từng 
là kỹ sư cho NASA, nhưng sau này học thần học để 
bước tiếp con đường xưa em đi… trở thành thầy sáu 
vĩnh viễn. (Đó là những nhân vật “Ta ru”, chứ còn 
nhắc đến thành phần tăng lữ thì Sao Biển vô cùng 
phong phú hãnh diện với Đức Tổng Giuse Nguyễn 
Chí Linh, lớp 62 cùng hằng trăm linh mục khác đang 
hoạt động trong giáo phận cũng như hải ngoại. Cái 
phần này để cho bác nào phụ trách về lịch sử Tiểu 
chủng viện Sao Biển viết dùm).

Thằng bé lớp 71 cũng thuộc loại nổi danh từ hồi 
còn trong chủng viện… nhưng chắc không còn ai 
nhớ. Xin nhắc lại câu “chuyện bây giờ mới kể” vậy.

Một buổi trưa hè, không nhớ là 72 hay 73… sau 
khi đã lên làm đàn anh được một hai lớp, thằng bé 
mới bắt đầu trổ tài nghịch dại. Chắc các bác Sao Biển 
còn nhớ cây ổi trong vườn các sœur mà từ chỗ rửa 
chén có thể bước ra. Thỉnh thoảng tới phiên rửa chén, 
thằng bé được cô chị nuôi (hình như tên Thuận hay 
con bác Thuận lo nhà bếp của chủng viện, chị có mái 
tóc dài đen nhánh, đôi mắt to, nụ cười duyên… làn 
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da bánh mật… lúc đó chừng 16 tuổi hay lên phụ ba 
dọn dẹp cơm nước cho các chú và thế nào cũng làm 
cho một vài chú mang theo bóng hình vào trong giấc 
mộng cô đơn…) Chị hay dấm dúi cho vài trái ổi. Thế 
là khi thằng Huy (Quang Huy chứ không phải là bé 
Thế Hy) cùng lớp rủ thằng bé đi kiếm vài trái, cho 
thỏa mãn cái quậy là chính, ăn cho vui là phụ thì nó 
đồng ý ngay. Hai đứa lên kế hoạch, sau khi các chú 
ăn xong, rửa chén lên phòng nghỉ, thì sẽ giả bộ đi vệ 
sinh và lẻn vào vườn ổi các sœur mà hái…

Không may, trong khi hai đứa đang say sưa cho 
ổi vào túi quần thì một sœur già phát hiện và la lớn: 

- Ăn trộm, ăn trộm…

Hai chàng chạy té khói, không biết thằng bạn chạy 
về hướng nào… thằng bé lật đật bay về phòng, trước 
khi lên cầu thang, hắn lấy hết ổi ra và trời ơi… quăng 
ngay trước thềm của phòng cha giám đốc (Cha Nguyễn 
Tôn Sùng), rồi lên phòng ngủ làm như mới đi toilet về. 
Lúc đó, cả chủng viện báo động đi tìm ăn trộm, cha 
quản lý Ngọc vác liền cây súng Garand, lên đạn. Đoán 
hướng là ăn trộm có trốn chỉ sẽ trốn trong khu nhà vệ 
sinh, Cha Ngọc và các chú lớn chạy ào về phía đó, chắc 
ngài cũng muốn thử nên hình như đã bắn một cú chỉ 
thiên . Thằng Huy thấy động nên hắn giả bộ tỉnh bơ, 
mở cửa, kéo cái quần lên làm như mới xong… mặc 
cho mọi người hò hét kiếm thằng ăn trộm.



58

huy nguyễn & vũ đăng khuê

Chuyện về sau vỡ lỡ, cha giám luật lúc đó là cha 
Tạc gọi hai đứa lên để truy xét… thằng bé đỗ lỗi cho 
thằng Huy đã rủ… nó chỉ ăn theo. Năm đó thằng 
Huy xách va li về quê, thằng bé chỉ chịu hình phạt 
về giúp lễ cho cha Hiền 1 tuần…

Nhưng Trần Quang Huy ơi, mỗi lần nhớ tới tao lại 
hối hận… hối hận vì đã không được can đảm như 
mày là nhận phần lỗi về mình… Mày cũng bặt vô 
âm tín từ đó… Sau một cuộc bể dâu nhiều anh em 
tìm lại được nhau, tao vẫn trông mong có dịp liên 
lạc được với mày để gởi một lời xin lỗi muộn màng.

Tháng 3 năm 75, Ban Mê Thuột thất thủ, một số 
chú quê ở Ban Mê bồn chồn vì không biết phải về 
đâu. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết niên khóa nhưng các 
cha quyết định cho các chú về sớm vì tình hình càng 
ngày càng bi đát, Nha Trang đang hỗn loạn. Cây đàn 
Electone đầu tiên của Nha Trang được TCV Sao Biển 
mua về nhưng chưa có dịp trình diễn được mang ra 
để các chú thưởng thức lần cuối cùng trong thánh lễ. 
Đàn anh Lê Đăng Ngôn được diễm phúc chơi cây đàn 
này và bản nhạc được chọn là “Hành trang tuổi trẻ” 
chắc để cây đàn phát huy được hệ thống có trống và 
dàn orchestra đệm theo, vốn rất xa lạ và mê hoặc với 
chúng tôi thời bấy giờ.

“Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời”… 
Tội thay, đó là lần cuối cùng chúng con gặp nhau.
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Sang năm, TCV Sao Biển kỷ niệm 60 năm thành 
lập, có lẽ nhiều anh em sẽ về gặp lại lần đầu tiên sau 
cái ngày chia tay lịch sử đó… Và cũng không ít anh 
em đã ngã xuống trên mảnh đất thân yêu của mình 
hoặc đã bỏ xác bên dòng đại dương.
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Tháng 8-2016: một cuộc 
gặp gỡ diệu kỳ…

H

ắn ta chạy tới chạy lui với nhiệm vụ 

điều hợp buổi lễ Mừng năm Thánh của 

gia đình tại Nhật, thỉnh thoảng bắt gặp 

một vài gương mặt lạ có ánh mắt quen quen trong số 

năm, sáu trăm người. Nói là lạ vì hắn biết chắc chắn 

những gương mặt đó không phải người Việt Nam định 

cư ở đây.

Ngày cuối cùng dọn dẹp, một chị bắt chuyện với 
hắn… có hai frère (sư huynh) gốc Nha Trang từ bên 
Mỹ qua chơi. Sư huynh gốc Nha Trang? Hắn là dân 
Nha Trang nhưng chỉ quen sư huynh ở Lasalle Mos-
sard Thủ Đức nên hỏi thăm qua loa: 

- Hai Frère còn đây không? Chị nói: 

- Hình như ghé nhà người quen chơi rồi… 
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Thế là không hỏi tới, hắn trở về Osaka. Hôm sau, 
Một cú điện thoại từ Cha T. “Không chừng anh Huy 
biết Frère Thành”. 

- Hả, Frère Thành, bằng tuổi con không? Ừ, bằng 
anh đó…

Cảm giác lạ chạy qua người, vội lấy 1 tấm hình cũ 
gởi Cha. “Đúng rồi anh H”. 

- Trời ơi. Bạn học cùng lớp của con ở Lasan Mos-
sard, vậy mà 2 ngày không nhận ra nhau.

Gọi điện thoại người quen lung tung ở Himeji để 
tìm bạn cũ, Chúa vẫn còn thương. Tiếng frère ấm áp 
bên kia máy, kỷ niệm lớp 10C năm 75 của Mossard 
tràn ngập kéo về, từng thằng bạn cũ, từng người thầy 
thân thương; những sóng gió của biến cố một thời.

Hắn quyết định không so đo, 100 cây số hướng về 
lại Himeji, để ôn lại tuổi học trò 40 năm trước.

Tháng hè 1976 (Viết cách đây 3 năm trên trang 
lasanmossard.org)

[... Tối hôm đó, một số học sinh cấp 3 xin dùng 

một lớp để “ở với Lasan thêm một đêm”. Trong đêm 

không ngủ này, các em tập cho nhau bài hát “Trở Lại 

La San” mà em Nguyễn Đình Hiếu, lớp 12 sáng tác 

ngay sau khi tôi chính thức công bố: “Trường Lasan 

Mossard Thủ Đức không còn nữa”...]
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(Trích Hồi Ký Lasalle của Frère Nguyễn Văn An)

Tôi cũng là một học sinh cấp 3 trong số những 
anh em Lasalle Mossard họp mặt trong đêm cuối 
cùng này. Mặc dù trước 75 không phải là học sinh của 
Mossard, tuy nhiên Mossard đối với tôi có những kỷ 
niệm đẹp từ hồi còn bé vì ông bà nội tôi là nhân viên 
kỳ cựu của trường. Ông bà được các sư huynh cấp 
nhà ở trong khuôn viên dành cho nhân viên; tôi hay 
được theo ông bà lên trường chơi vào mỗi dịp nghỉ 
hè và tha hồ tắm piscine - niềm mơ ước của những 
đứa trẻ con thời đó.

Chú của tôi... Huỳnh Vũ Hùng, học từ bé cho tới 
lớp 9 niên khóa 75-76 và em tôi Huỳnh thế Hoài, từ 
lớp 6 niên khóa 73-74 cho tới lớp 8 niên khóa cuối 
của trường. Tôi ra Nha Trang học tu ở Sao Biển từ 
71 và sau 75 thì về lại Thủ Đức ở với nội, nhờ đó 
còn chút duyên học niên khóa cuối của trường cùng 
với Dương Thanh Phi (chồng của Minh Chi - Notre 
Dame chuyển sang học chung sau này), Nguyễn Văn 
Đông, Trần Quốc Bảo và những anh em bên đệ tử 
viện như Nguyễn Ngọc Minh (hình như hiện nay là 
Frère Alphonse Minh), Trần Công Sánh, Trần Quang 
Mễ, Tiến, Minh Thành, v.v.

Năm ngoái tình cờ đọc được hồi ký của Frère An 
trên mạng, lòng trào cảm xúc vì những kỷ niệm xưa 
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kéo về tưởng như ngày hôm qua; vội liên lạc cho sư 
huynh và nhận được những dòng tâm tình đầy ắp 
kỷ niệm. Hôm nay lại tình cờ vào trang Lasalle Mos-
sard, lòng chợt chùng xuống khi đọc những tin báo 
về sự ra đi của người Thầy đầu đàn, Frère Nguyễn 
Văn Linh. Lướt thêm đâu đó trên các mục mong tìm 
tên của những người bạn cũ, rất tiếc không thấy tên 
ai và không biết có ai cùng lớp về dự Hội ngộ của 
Lasan Mossard sắp tới hay không?

Cũng không biết còn ai nhớ lại lời ca “Trở lại La-
san” của Nguyễn Đình Hiếu hay không? Sự thật bài 
này nguyên gốc là “Trở lại Ban Mê” của nhạc sĩ du ca 
Nguyễn Quyết Thắng, anh Hiếu từ trên cao nguyên 
tản cư về năm 75, học ở Mossard và chuyển lại lời 
cho ngày chia tay trường cũ.

Tôi vẫn nhớ ăm ắp lời ca của anh Hiếu mặc dù 
chính mình cũng đã sáng tác một bài giã từ Lasan để 
hát trong đêm cuối cùng này. Xin ghi lại những lời ca 
“Trở lại Lasan” đó, để nếu trong ngày hội ngộ, anh 
em nào còn nhớ cất lên:

Trở lại Lasan, một sáng sớm mây hồng Trường 

xưa vẫn đó, trường có nhớ ta không?

Qua bao nhiêu ngày học, là qua bao nhiêu kỷ 

niệm Giấc mộng tuyệt vời, Lasan, Ơi!

Trở lại Lasan, hàng liễu vẫy tay chào dù cho 

giông bão, màu lá có xanh xao
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Cơn phong ba nghìn trùng, bủa vây quanh ta mịt 

mùng 

Cuối đầu, gọi thầm, Lasan.

Trăm nhớ thương rộn ràng, ngồi trong lớp bao 

hân hoan 

Vai bó vai chuyện trò, đùa chơi với nhau ngây 

ngô 

Nhưng ai đâu ngờ rằng, đời cắt mối tơ giăng

Nên hôm nay lạ lùng, từng chiếc lá bao dung.

Trở lại Lasan, tìm quán vắng năm nào 

Thầy xưa đâu vắng, bạn cũ đã lênh đênh

Ta lang thang một mình, và ta hoang mang tội 

tình 

Mất rồi, mộng huyền, Lasan...

Phụ truyện đầu tháng 5-75

Từ Nha Trang, tôi khăn gói nhảy lên một chiếc 

xe chở hàng của ông hàng xóm đi vào Sài Gòn để 

xem bà nội và các cô chú cùng thằng em còn ở lại 

hay đã theo dòng người di tản. Mọi người vẫn còn, 

nhưng thành phố thì chẳng khác gì một cô gái đẹp 

vừa mới bị “bạo hành” trong đêm…

Tôi xin nội ở lại vì nghe nói trường Lasan Mos-

sard Thủ Đức tiếp tục được dạy học sinh chứ về 

Nha Trang thì cũng chẳng biết học nơi đâu. Thế là 

nhờ anh Tào, thư ký của trường Lasan, (anh thằng 
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bạn Mễ và cũng là người hàng xóm tốt bụng), tôi 

được các Frère nhận vào học trong khi rất nhiều 

người muốn xin mà không dễ dàng gì vì hầu như ai 

có con em ở Thủ Đức cũng đều muốn thử cái ngôi 

trường có thể nói là số 1 Việt Nam thời bấy giờ, nơi 

mà con ông cháu cha của cỡ Phó tổng thống Nguyễn 

cao Kỳ đã từng theo học.

Cái thay đổi lớn nhất của vụ đổi trường này là 

Lasan phải nhận luôn cả nữ sinh. Thế là những anh 

chàng mới lớn; bao nhiêu năm nay chỉ biết Chúa và 

đám đực rựa, như tôi và anh em đệ tử viện Lasan; 

tha hồ sáng mắt, tha hồ biểu diễn cái tài nói, hát 

tiếng Pháp tiếng Anh học trong dòng, căn bản thôi, 

nhưng cũng đủ để đứng đầu lớp. (Không biết có làm 

các nàng lé mắt không, thì không rõ, vì tụi con trai 

khác hơn hẳn chúng tôi cái tài tán gái!)

Gần 40 năm sau, nhờ sự gặp gỡ tình cờ với người 

bạn cùng lớp là frère

M. Thành và qua Facebook liên lạc được với một 

số bạn, trong đó có bóng hồng nổi tiếng nhất của 

trường ngày xưa là L.Diệu. Nhớ lại, lúc đó để nói 

chuyện với cô nàng thì thật là khó khăn vì cứ gặp 

mặt là lắp ba, lắp bắp…

Bây giờ, già hết rồi nói chuyện thoải mái hơn, 

hiểu được tâm trạng nhau thời đó hơn; chứ không 



66

huy nguyễn & vũ đăng khuê

là trong đầu cứ ấn tượng cô nàng “chảnh”… cho 

tới chết!

Diệu viết qua một comment: 

- Cái thời đó tuổi của chúng mình gần như không 

có thời mới lớn, không được vui chơi như giới trẻ 

bây giờ. Kể về kỷ niệm vui thôi nhe anh Huy, đừng 

để mọi người phải khóc cho thế hệ của chúng mình 

đã quá nhiều khổ đau.

Himeji 15-8-2016
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Một thời văn nghệ  
học sinh…

S

au khóa hè, tháng 9 năm 75, học sinh được 

biên chế lại. Chúng tôi tiếp tục vẫn học ở 

Lasan Thủ Đức cho tới ngày các sư huynh 

bàn giao trường vào đầu năm 76. Lúc đó, sau thời gian 

đổi tiền, cả nước bắt đầu đi vào cơn đói, đói triền miên 

với bữa cơm là gạo độn bobo (một loại lúa miến của Liên 

Xô viện trợ). Đặc biệt của hạt này là dù đã trộn chung 

với gạo để nấu thành cơm độn, nhưng trong khi cơm 

đã được bao tử ghiền nát sau khi đưa vào miệng từ đời 

nào thì nó vẫn hiên ngang hành quân qua bao nhiêu hệ 

thống tiêu hóa trong người để “đi ra” nguyên vẹn.

Tuy vậy, không khí náo nức được trở lại trường 

học khiến chúng tôi tạm quên đi những khó khăn 

trong đời sống. Các đội văn nghệ được thành lập. 

Lớp trên có những đàn anh xuất thân từ du ca 

Ban Mê như Nguyễn đình Hiếu, anh Thắng đánh 
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Guitar classic rất hay, cùng với những tay đàn xuất 

thân từ Mossard như anh Sơn (Vũ Thanh Sơn?). 

Lớp dưới thì các anh em đệ tử viện như Ngọc Minh, 

An Bình, Quốc Thắng, Quang Mễ, Dương Hoàng, 

Minh Thành, Tiến v.v… thành một nhóm chuyên 

trình diễn tình ca nhạc trẻ mà tôi còn nhớ An Bình 

hay lên biễu diễn bài “Rien qu’une larme”, Chỉ cần 

một giọt lệ… mà tôi dám cá là chàng đang giựt 

le với nàng Minh Chi, giỏi tiếng Pháp nhất nhì 

trong lớp. (Không đúng là có quyền lên tiếng nha 

bác Gregory Ngo. Minh Chi sau này lấy thằng bạn 

thân của Huy là Dương thanh Phi, nhà bán nhạc 

cụ Thanh Cảnh ngay chợ Thủ Đức). Đôi lần Ngọc 

Minh cùng các chàng đệ tử lên ca bài “Yêu em vì 

ta ghét buồn. Câu nào cũng có “Yêu em”… mùi 

mẫn nghe đến lê thê! Mễ thì có giọng trầm ấm với 

những bản nhạc Phạm Duy hay da diết, làm chết 

vài em lãng mạn cùng lớp bấy giờ. Sau này Mễ 

làm trưởng ca đoàn nhà thờ Thủ Đức, tiên phong 

đưa những bài ca mới vào nhà thờ để lôi kéo lớp 

trẻ. Tôi trốn nghĩa vụ, Mễ kéo về đàn guitar cho 

ca đoàn. Hai đứa lên trình diện cha Liêu; cha thở 

dài… ca đoàn toàn những đứa trốn..., lỡ có bề gì! 

25 năm sau, có dịp về thăm cha ở nhà thờ Fatima, 

cha nở nụ cười tươi khi thấy thằng nhỏ nhắc lại.

Ngoài các chàng đệ tử viện, khối lớp 10 cũng có 
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lắm nhân tài như trưởng lớp Nguyễn Anh Dũng chơi 

guitar lead tuyệt vời. Dũng vượt biên năm 77 hay 

78 gì đó, mất tích. Minh Tân nhà ở Tam Hà đánh cả 

được bass, Hoàng Lê Lâm chơi cổ điển, tôi nhớ hắn 

có cây đàn nhìn thèm dễ sợ mà không biết bao giờ 

mình mới có một cây như vậy. Nghe nói ba của Lâm 

có quốc tịch Nhật vì làm việc cho lính Nhật thời thế 

chiến. Lúc sang Nhật năm 81, tôi còn nhận một lá 

thư từ mẹ Lâm nhờ hỏi thăm chính phủ Nhật về 

trường hợp của ba Lâm đang kẹt trong trại cải tạo. Bà 

cho biết tinh thần Lâm không được bình thường vì 

bị sốc đủ chuyện, không biết Lâm giờ còn sống hay 

chết. Ngoài ra còn có một nhân tài phải ra hải ngoại 

mới tỏa sáng, đó là Trần Quốc Bảo, MC của Thúy Nga 

Paris vào những năm đầu thập niên 80.

Không nhớ tại sao, giữa một rừng nhân tài như 

trên, tôi lại được chọn làm trưởng ban văn nghệ. 

Hình như một cơ hội nào đó, tôi đệm đàn cho hai 

cô bạn trong lớp là Kim Thu, hát bài “Chiều Mas-

cova”, và Tâm (Cao thị Tâm? chứ không phải “Mỹ 

Tâm”!) hát một ca khúc nhẹ nhàng: “một sớm mai 

nào nghe tiếng chim ca… em đang mơ thấy quê 

hương rộn rã…”; rồi tập cho một cô bé lớp dưới 

là Linh Tuyền hát “Trường làng tôi”… (Chỉ để 

nhằm có cơ hội nói chuyện với cô chị LD!). Trong 

tay có 3 ca sĩ ruột, được thằng bạn quậy Nguyễn 
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trung Hiếu có tài chơi trống phụ theo cho mỗi lần 

đệm hát; nhờ vậy mà được nổi lềnh bềnh chút xíu 

trong khuôn viên trường. (Nhà Hiếu có trại gỗ ở 

Thủ Đức, Má của Hiếu mở quán cà phê, được mấy 

ông huyện ủy tối nào cũng tới uống khiến công an 

khu vực không dám hó hé. Hiếu sang Pháp năm 

77, hơn hai mươi năm sau cùng đám bạn xưa về 

đứng trước cổng trường ngậm ngùi).

Tôi còn nhớ vào một dịp giáng sinh 75 hay 76 gì 

đó, các sư huynh tổ chức một buổi hòa nhạc trước 

thành lễ mừng giáng sinh bên đệ tử viện. Lần đầu 

tiên, ban nhạc lớp được tập dợt, được biễu diễn 

bằng đàn điện. Sướng như trong mơ, đó là lần biểu 

diễn lần cuối trong khuôn viên Lasan. Trước đó, 

tháng 1 năm 76, lúc sắp bàn giao trường cho nhà 

nước, một đêm nhạc không ngủ cũng đã được diễn 

ra hết sức cảm động. Anh Hiếu ngoài ca khúc cover 

“Trở lại La san” còn sáng tác một bài chia tay mái 

trường rất tha thiết:

- Ôi mái trường xưa thân yêu, 

giờ đây ta xa nhau rồi. 

Bao kỷ niệm ngày xưa, 

tuổi học trò ấm êm lặng trôi…

Anh em đệ tử viện có sáng tác một bài hát chia 

tay Lasan…(Còn ai nhớ không vậy?) mình cũng có 

một bài, chỉ hát đúng một lần rồi quên:
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- Nhớ mãi buổi học cuối cùng này,

để ngày mai, thôi bạn nhé… chia tay; 

Để lòng ta vương vấn một chút tình;

còn đâu trường, Lasan thân yêu đẹp xinh!

Thế rồi cả đám dọn qua trường Thủ Đức (Đức 

Minh cũ). Tôi vẫn lợi dụng những giờ ra chơi để 

cho các nàng ca sĩ gà nhà hát thêm mấy bài ca hơi 

hướng cũ như “Các anh đi” (Nhạc Văn Phụng) kh-

iến có lần một cậu đoàn viên hù dọa: -Không sợ sao 

mà dám cho hát nhạc vàng vậy! Thằng em sửng cồ: 

-thơ của thi sĩ cách mạng Hoàng trung Thông thầy 

Hưng mới dạy! Nhắc tới thầy Đoàn Hưng, nhớ lại 

một ông thầy dễ thương với giọng Quảng, hay lợi 

dụng những tác phẩm tiền chiến để giảng bài thao 

thao bất tuyệt. Nghe nói trước đó thầy dạy ở Kiểu 

Mẫu (đúng không vậy Chị em KM?). 

Ở trường mới, chúng tôi thỉnh thoảng còn 

thưởng thức tốp ca 4 tu sinh của dòng Đồng Công 

(hay Don Bosco hoặc Đa Minh gì đó), mỗi chàng 

một bè, không cần nhạc đệm (kiểu Acapella) với 

những nhạc phẩm tiền chiến như Đòan lữ nhạc, 

Vó câu muôn dậm… Mỗi lần hát xong là có thể vắt 

mồ hôi từ 4 cái áo ra một chậu nước, khiến ông 

hiệu trưởng La thế Dũng phán cho một câu: 

- Hát như đi lao động trùng trục, chẳng nghệ 

thuật chút nào!
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Nhưng! Biến cố đầu năm 78 khiến cả khối lớp 

12 trường cấp 3 Thủ Đức ngơ ngác; các bạn đệ tử 

viện đang học chung bị đưa ra khỏi lớp giữa tiếng 

kêu thảng thốt của Tâm: 

- Các anh Lasan bị sao rồi!

Từ đó lớp học tự nhiên mang một không khí 

ngờ vực, ảm đạm. Chiến tranh biên giới nổ ra kh-

iến tương lai đám học trò không biết về đâu. Trong 

lớp thỉnh thoảng có thằng mất tích không tới lớp; 

đã vượt biên, vô trại hay trốn về quê?

Cuối niên khóa, trong giờ phút chia tay ngắn 

ngủi, Kim Thu đưa tôi xấp giấy lưu bút màu xanh 

mà nàng đã cẩn thận đóng lại thành tập:

- Huy viết cho Thu bài hát nào thích nhất…

Một thoáng suy tư, tôi kẻ ít dòng nhạc, ghi vội 

một bài hát não nùng của Phạm Duy:

“Ngày tháng hạ, mênh mông buồn 

Lòng vắng vẻ, như sân trường… 

Hàng phượng vĩ, cũng khác thường, 

Nhỏ tia máu, trên con đường…”

Không phải là từng tia máu mà là đầy tia máu 

đã nhỏ trên con đường chúng tôi lê lết những năm 

vào đời.

Osaka 29-8-2016
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L

úc đó, Thủ Đức rất đẹp trong kí ức của 

tôi. Qua một cuộc bể dâu, chợ Thủ Đức 

không còn sầm uất như xưa, mùi nem 

nướng và những lọn nem chua nổi tiếng trở thành 

thứ xa xỉ; và nhất là sau vụ đánh tư sản, những căn 

tiệm Hoa Kiều bị tơi tả, họ lo tìm đường đi vượt biên 

bán chính thức hoặc đi chui. Trường Đại Thành dành 

cho học sinh Hoa Kiều cũng bị lấy mất nên một số 

anh em chạy qua bên Lasan. Tôi ngồi gần thằng Minh 

“A chảy” dễ thương, đánh bóng rổ hay vô cùng. Thỉnh 

thoảng đội bóng của học sinh và đệ tử viện tổ chức 

đấu nhau, lâu lâu tôi được vô chơi ké. Những nữ sinh 

Hoa Kiều cũng có một nét gì đó khá đặc biệt mà cảm 

giác tôi không diễn tả được. Tôi còn nhớ lớp trên có 

một cô nàng hay mặc chiếc áo dài trắng, tóc thắt đuôi 

dài ôm theo gương mặt trái soan… không khác gì 

Xóm Thủ Đức… 1978
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những nhân vật nữ liêu trai trong tiểu thuyết Quỳnh 

Giao đương đại.

Con đường từ chợ xuống ngã ba dốc đi ngang 

Nhà thờ Thủ Đức và trường Lasan có tiệm thuốc 

tây Hoàng Diệu với hai chị em khá đẹp, một trong 

hai cô lấy bạn thân của tôi và may mắn, tôi được 

làm phù rể cho hắn trước khi ra đi. Cậu em của hai 

nàng thì học cùng lớp với em tôi và Võ t. Nhân, bạn 

thân thằng em mà gần đây tôi mới liên lạc được. 

Không ngờ Nhân lập gia đình với cô bạn cùng lớp 

của mình sau khi qua Mỹ, trái đất ơi là tròn! Cuốn 

phim về những trận bóng chuyền của hai lớp có 

Nhân và tôi được hiện lên trong ký ức mờ nhạt 

buổi cuối chiều. Đặc biệt, mấy cậu lớp dưới này rất 

quậy, nhưng cũng rất hào hiệp, không ngán bất cứ 

thằng “đàn anh” nào…

Cạnh nhà thuốc tây là quán sinh tố “cao cẳng” 

mà cô cậu nào cũng biết, thời đó đi học về mà vất 

vưởng trên cái ghế của quán này là oách lắm rồi. 

Tôi chơi thân với đám bạn Tam Hà nhà dệt vải: 

Đông Lua, Tuấn cò, Chiến… và Phi con nhà Thanh 

Cảnh, tụi nó rủng rỉnh hơn cái thằng đi tu từ Nha 

Trang vào nên lúc nào cũng dành trả. Đối diện bên 

kia là tiệm cưa lộng làm ăn rất đắt khách, vì sinh 

nhật bạn bè, đám học sinh tụi tôi thường hay tới 

đặt mấy bức tranh gỗ be bé tặng nhau; thêm một 
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yếu tố là quán này có cô nàng vô cùng dễ thương 

với gương mặt bầu bĩnh. (Bạn bè theo dõi hồi ký 

thế nào cũng có người lên tiếng: -Sao thằng Huy 

ròm này nó nhớ kỹ toàn mấy cô đẹp gái… Dạ thưa, 

trời cho cái năng khiếu duy nhất này thôi! Các 

huynh đi tu mà lỡ có nhớ đến những người bạn 

cùng lớp dễ thương và hiền hơn Ma Sơ thì cũng 

đâu có tội tình gì phải không?).

Trên con đường này còn có hai tiệm đàn, Xuân 

Lan với 4 anh em dáng ốm o nghệ sĩ đều chơi nhạc 

bắt chước kiểu Beatles. Nhìn mấy anh em nhà họ 

cầm đàn mà đám tụi tôi thèm nhỏ dãi; còn một tiệm 

nữa, là của anh của cô ca sĩ K.Thu học lớp tôi. Sau 

này có dịp, tôi có ghé mua một cây đàn guitar điện ở 

đây với giá vô cùng “hữu nghị” để mang đi trình diễn 

ở những vùng biên giới xa xôi cho tới ngày…

Xuống chút xíu là trường tiểu học Á Thánh Gẫm, 

đổi tên thành Trương văn Ngư sau đổi đời. Kế đó là 

nhà thờ Thủ Đức, nơi tôi có khá nhiều kỷ niệm với 

ca đoàn của cậu bạn thân Mễ với những giọng ca 

cao vút thiên thần như nàng Thanh… nàng Cậy…

Hồng Châu… Cũng không quên ánh mắt dì Ba đánh 

đàn dò xét ngày thằng nhỏ xách cái Organ điện tử 

nhỏ xíu lên gác đàn… chắc lúc đó dì nghĩ: -Thằng 

nhỏ này không chừng nó tính giựt job!

Trước nhà thờ, khi ánh nắng chiều vàng vọt 
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ngã xuống cuối chân trời, là những tủ thuốc hay 

hàng quà được bày ra. Có cô bạn học tôi không 

còn nhớ tên, phụ mẹ bán thuốc, kẹo. Mái tóc dài 

đen nhánh, làn da trắng và cái dáng nhỏ nhắn bên 

cạnh ánh đèn dầu le lói mồi thuốc cho khách. Ôi, 

khung cảnh đến nao lòng mỗi lần đi qua. Nhưng 

tôi không dám bắt chuyện vì sợ cả hai cùng mắc 

cỡ, trừ một lần lấy hết can đảm ghé lại hỏi chuyện 

nàng vì biết sẽ không còn dịp gặp nhau.

Qua nhà thờ là tới ngôi trường Lasan mà tôi 

đã kể rất nhiều trong những ký ức vỡ vụn. Cuối 

trường là khu nhân viên đã từng làm việc mấy 

chục năm cho Lasan; cỡ 7 hay 8 gia đình gì đó. 

Xóm nhân viên này nhà nào cũng có cô con gái 

khá xinh như Ngọc đầu ngõ, cũng học cùng lớp, 

sau này lấy chồng rất sớm. Hay là cô em gái thằng 

bạn thân; tuy nhiên đặc biệt của xóm này là không 

có cặp nào dính nhau ở đây. 10 năm trước tôi về lại 

nơi này, đổi thay quá nhiều. Khu vườn thơ mộng 

trước mỗi nhà đã bị mất đi, thay vào đó là mặt 

đường rộng lớn. Nhà nào cũng trở thành hàng 

quán. Tôi cùng Mễ ra tiệm cà phê của Ngọc ngồi 

nhâm nhi… cô chủ quán vẫn còn rất thon thả, chỉ 

khác là trước bụng của nàng có thêm cái giỏ đưng 

một bọc tiền thu thối cho khách hàng… nhìn mê!

Lúc gọi tính tiền, nàng cất tiếng: 
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- Trời ơi bạn bè bao nhiều năm gặp lại tiền bạc 

cái gì… Mình cười cười: 

- Cà phê có mùi nhang, ngon dễ sợ!

- Cái gì, cà phê nguyên chất đàng hoàng làm gì có 

mùi nhang trong đó…

- À không, ý là cà phê Chùa bao giờ cũng ngon!

Đó là chuyện về sau này, chứ vừa tốt nghiệp 

cấp 3 xong là bầy phượng vĩ chúng tôi tan đàn xẻ 

nghé. Nhiều đứa tìm đường ra nước ngoài bằng đủ 

mọi cách. Có câu chuyện tình của một thằng bạn 

xin được dấu tên mà tôi biết, xin mạn phép hắn kể 

lại vì yếu tố lãng mạn và đau thương của một thời 

không thể nào quên.

“Buổi chiều trời mưa tầm tả, em che cái nón lá 

tơi tả chạy vào phòng thằng con trai… Hắn ngạc 

nhiên: -chuyện gì vậy em?

Cô gái sũng nước mắt từ bao giờ, ôm chặt lấy 

hắn thổn thức:

- Em muốn gởi lại cái quí giá nhất của đời con gái 

cho anh… Hắn ngẩn ngơ lập lại:  

- Chuyện gì xảy ra vậy em…

- Khuya nay, em đi, chắc sẽ đi thật xa, đi luôn, 

không còn gặp anh.

Hắn hiểu là nàng sẽ vượt biên nhưng lương tâm 

hắn không cho phép…
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- Anh không làm theo ý em được đâu… Em cứ 

đi, anh sẽ cầu nguyện suốt đêm nay, đêm mai và 

có thể cả đời để cho em nguyên vẹn đến nơi đến 

chốn bình yên.

 -Nhưng nếu lỡ em lọt vào tay cướp biển hay bỏ 

thân giữa lòng biển khơi thì còn có ý nghĩa gì!

Hai đứa ôm nhau khóc… trước khi đội mưa ra 

về, nàng tháo cái dây chuyền đưa cho hắn… anh 

giữ cho em, kỷ niệm mối tình của chúng ta.

Gần 30 năm sau, trong một quán cà phê giữa 

lòng Sài Gòn, một phụ nữ dáng dấp Việt kiều ngồi 

uống cà phê với một gã đàn ông phong trần nhưng 

không dấu được những nét nhăn mỏi mệt theo 

giòng thời gian.

- Thắc mắc hoài, Sao hồi đó người ta đã cho mà 

không làm gì hết dzậy?

- Có biết gì đâu mà làm trời!

- Vậy còn sợi dây chuyền… Gã đàn ông ấp úng:

- … Túng quá bán rồi em!

Tôi cũng thê thảm cuộc đời sau 78, xin kể lại 

giai đoạn đó bằng một câu chuyện khác. Bấy giờ, 

thằng em đã hết đường sống… Đành xuống ghe!

Osaka 7-9-2016
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(“Trước khi xuống ghe” để đọc tạm... chờ đóng 

ghe.)

“Bầy phượng vĩ, cũng khác thường…

Nhỏ tia máu, trên con đường…” 

(Ngày tháng hạ, Phạm Duy)

C

uối đoạn ký ức vụn vặt của thời học sinh, tôi 

kết bằng 2 câu nhạc đã viết cho một người 

bạn học vì có cảm giác, mỗi đứa sẽ tan tác 

một nơi và thê thảm như xác hoa phượng vĩ rơi rụng 

trên con đường đến trường…

Hè 78, tôi còn chơi được với mấy thằng bạn 

thân cùng lớp nhưng chỉ có 3 đứa tiếp tục con 

đường bút nghiên nên hẹn nhau hàng ngày đạp xe 

lên nhà thầy Ánh (dạy toán, lý ở trường cấp 3 Thủ 

Hồi Ký Vượt Biên
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Đức) tận trong nội thành Sài Gòn (tôi quên mất 

tên quận) để học thi lên đại học. Từ Thủ Đức đạp 

khoảng 15 cây số tới nơi, học xong đạp về thêm 

cả tiếng nhưng vẫn không thấy mệt vì không khí 

trong lành, đường xá vắng bóng xe hơi và thỉnh 

thoảng mới có một chiếc “lam” hay chiếc “cúp” 

vụt qua… Tôi vẫn còn nhớ cuối dốc cầu Bình Triệu 

là quán cà phê vườn của gia đình một cô học dưới 

lớp mà thằng bạn của tôi mê như điếu đổ. Bây giờ 

cho tiền chắc không dám lọc cọc đạp đi như ngày 

xưa vì khói bụi mịt mù và chẳng may bị xe ben hít 

cho một phát thì tiêu đời.

Tôi chọn trường gần nhà là Đại học sư phạm kỹ 

thuật Thủ Đức để thi vào, tuy nhiên thiếu điểm 

“ưu tiên có công với cách mạng” nên coi như rớt. 

Đang rầu rĩ vì nếu không có trường, chắc chắn 

sẽ bị gọi đi nghĩa vụ quân sự, thì một buổi tối, 

người đàn anh ở Lasan Mossard Vũ Thanh Sơn, 

học ở Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức chạy tới nhà báo 

tin đã thấy tên tôi trong danh sách được chuyển 

sang trường anh. Mừng không tả xiết vì như vậy 

là thoát nghĩa vụ, mỗi tháng còn được 18 ký gạo 

và nhu yếu phẩm (chút đường, thịt) để sống và 

học. Phải 40 năm sau, tôi mới gặp lại anh Sơn trên 

Facebook để cám ơn thêm lần nữa và nhắc anh là 

tôi còn nợ chầu cà phê công anh đã dò tên cho tôi.
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Tuy nhiên niềm vui chẳng chóng gang tay… 

tháng 1 năm 79, Việt Nam đưa quân vào Nam 

Vang hất Pon Pốt, lập chính phủ Hun Sen, Đặng 

Tiểu Bình liền ra lệnh cho Việt Nam một bài học 

bằng cách tấn công biên giới phía Bắc. Cả nước 

tổng động viên… đám thanh niên miền Nam có 

gia đình dính dáng chế độ cũ VNCH, hoặc sinh 

viên đại học, cao đẳng trước giờ tưởng thoát thân, 

không dè bị bắt đi NVQS hết cho đủ quân số. Phải 

nói là bị bắt, vì lúc đó thâm tâm của tụi tôi không 

nghĩ mình là con người của chế độ CS mà vẫn là 

của VNCH, chỉ tạm đổi đời chờ ngày tái phục. Do 

đó hầu như ai cũng phản kháng không muốn trở 

thành anh cán ngố bộ đội…

Mặc dù không muốn, lệnh của huyện đội Thủ 

Đức vẫn xuống, tính tới tính lui, không muốn gia 

đình nội bị địa phương gây khó dễ nên tôi quyết 

định trình diện đúng ngày. Trường Việt Đức cấp 

cho cái giấy chứng nhận bảo lưu, đi nghĩa vụ sau 3 

năm về học lại… Nhưng thâm tâm thì không biết 

có ngày trở lại hay không vì lúc đó tin các bộ đội 

miền Nam sang Campuchia bị phục kích, không 

chết thì cũng cụt chân do thứ mìn con cóc của 

đám tàn quân Pon Pốt Ieng Sary gài lại, làm chúng 

tôi nhụt chí không ít.

Thất thểu, tôi nhìn lại căn nhà Nội bảo bọc 
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mình, ngậm ngùi đi ngang qua trường Lasan cũ, 

thổn thức cầu nguyện khi bóng dáng giáo đường 

Thủ Đức mờ khuất sau lưng… cuộc đời vô định 

bắt đầu.

Chúng tôi được đưa lên nông trường Dương 

Minh Châu (Tây Ninh) để huấn luyện 1 tháng… 

Đang bơ vơ vì không có bạn bè thì gặp cậu Tuấn 

“móm” (con thầy Lành Lasan) học dưới một lớp. 

Biết nhau vì Tuấn chơi với chú ruột của tôi và cũng 

thường đánh bóng chuyền với nhau trong trường 

nên cảm giác bất an vơi đi phần nào. Nói là huấn 

luyện cho oai chứ ở nông trường này, chúng tôi 

được chia thành các tiểu đội cầm cuốc như thanh 

niên xung phong chứ không cầm súng. Tôi cũng 

chả thắc mắc vì sợ súng. Ấn tượng duy nhất trong 

một tháng này là phụ các “chị nuôi” làm đồ ăn. 

Nhồi nắn bột mì của Liên Xô viện trợ xong, tôi 

giao các chị, mỗi người một cục ôm vào lòng rồi 

các chị ngắt ra từng viên nhỏ quăng vào nồi nước 

sôi ùng ục, thỉnh thoảng các chị dỡn nhau thay 

vì ném vào nồi thì ném vào người… dính vô áo 

quần hay rơi xuống đất, các chị lại gỡ ra cho lại vào 

nồi. Tôi bảo đảm quần áo các nàng chắc phải hơn 

một tuần mới giặt… nên món mì luộc hoàn thành 

xong, tôi nuốt không nổi.

Ngày được lệnh về đơn vị, chàng Tuấn móm 
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biến đâu mất tiêu, tôi thì run vì không biết sang 

thẳng Campuchia hay đi về một nơi nào gần biên 

giới. Nói chung là cảm giác hồi hộp hơn đi vượt 

biên sau này. Buổi sáng khởi hành trên những 

chiếc GMC chật cứng còn được lưu dụng sau chiến 

tranh, tới chiều tối thì xe dừng lại ở một vùng 

rừng núi chập chùng, Các ánh mắt nhìn nhau… 

đây là đâu? Không ai có thể trả lời.

Cán bộ khung tiểu đội -A trưởng (Cách gọi tắt 

của bộ đội miền Bắc, A là tiểu đội; B là trung đội, C 

là đại đội, D là tiểu đoàn, E là trung đoàn) ra đón 

nhận chúng tôi rồi đưa về lán trại dường như mới 

được dựng xong, còn thơm mùi gỗ và lá. Giường 

trong lán được làm bằng tre nứa và vách phên 

cao khoảng tới đầu người, chỉ đủ che mưa tạt vào 

giường; nhưng khi có gió lớn hay bão chắc chắn sẽ 

ướt nhẹp ngay.

Mệt nhưng tối hôm đó tôi không tài nào chợp 

mắt, đây đó có tiếng thút thít… chúng tôi mới 18, 

19 tuổi và hầu hết toàn là dân mặt còn búng ra sữa. 

Kiểu này mà ra chiến trường chắc sẽ thành những 

cái bia cho các họng súng oan nghiệt của bè lũ bá 

quyền Trung quốc. Cuộc đời 3 lần xa mái ấm gia 

đình. Lần đầu tiên là 10 tuổi, vào nội trú các sœur 

Trinh Vương (Nha Trang), lần thứ 2 là 12 tuổi vô 

tiểu chủng viện Sao Biển, đi tu… hú; thấy chẳng 
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có gì là sợ hãi cô đơn mặc dù còn bé. Nhưng lần 

này thì cả là một trời “tâm sự”!

Sáng hôm sau, chúng tôi được lệnh tập họp, 

gần 200 con người mặt mày dáo dác lo âu. Nghe 

thông báo là đơn vị chúng tôi thuộc E-16, Sư đoàn 

3 Phước Long… Mẹ ơi, vậy là mình được đưa về 

Phước Long và cái sư đoàn này là sư đoàn “lịch 

sử” đã đánh vào Phước Long, gây ra sự sụp đổ của 

miền Nam VN. Nhưng không phải Campuchia là 

tạm thoát chết cái đã… Kế tiếp, tay chính trị viên 

tiểu đoàn thông báo, đơn vị có nhiệm vụ sản xuất 

để xây dựng nền kinh tế XHCN, cụ thể chúng tôi 

sẽ phá rừng làm rẫy, trồng cao su, v.v., tức là đơn vị 

làm kinh tế chứ không đi uýnh nhau. Yên tâm rồi.

Sau đó, chúng tôi được hướng dẫn tới chỗ lấy 

nước và phải gánh nước về gần lán trại của mình 

để dùng cho sinh hoạt nấu nướng hằng ngày, còn 

tắm thì có thể tắm ở dưới giếng nước đó. Đồng 

thời được lệnh, không được nói chuyện với bất kỳ 

ai ngoài người của đơn vị. Như vậy là có dân chung 

quanh… nhưng tại sao lại không được tiếp xúc… 

quân dân như cá với nước mà?

Những ngày sau, thắc mắc chúng tôi đã có lời 

giải đáp… bên kia khu vực giếng được ngăn cách 

bởi một hàng rào nứa thấp thoáng những bóng 



85

ký ức vụn vặt 

người trông không như dân cư bình thường, họ 

cũng xuống lấy nước gần đó và đào thêm giếng. 

Lựa lúc không có cán bộ, tôi làm liều cất tiếng 

hỏi… 

- Mấy anh là Thanh niên xung phong hả? (một 

cách hỏi an toàn). Một lúc sau… có tiếng: “tụi em 

có phải lính nghĩa vụ miền Nam”.

- Đúng rồi anh…

- Oh tụi anh là dân bị đưa đi học tập đây.

Chỉ nghe vậy tôi biết các anh là sĩ quan quân 

lực VNCH.

- Trời vậy ở đây là trại cải tạo hả anh… tên gì 

vậy. 

- Bù gia Phúc, Bù gia Mập… em…

Đang nói chợt nghe tiếng quát bên kia: 

- Ai cho các anh nói chuyện… tôi vội gánh 

thùng nước rút lẹ!

Cuộc sống của chúng tôi mặc dù có tiêu chuẩn 

gạo 21 ký nhưng đói triền miên, chúng tôi được 

quán triệt là gạo và nhu yếu phẩm được ưu tiên 

cho tuyến đầu, có nghĩa là Campuchia và biên giới 

phía Bắc. Còn chúng tôi phải tự sản xuất cải thiện 

với mớ bột mì viện trợ của Liên Xô; lại bánh bao 
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nhân bột và bánh canh (làm từ bột mì) nước muối. 

Dân cư nghe nói cách chúng tôi khoảng 20km. 

Mỗi ngày có một chuyến xe từ Phước Long vào 

rồi chiều lại ra. Thỉnh thoảng trên chuyến xe có 

những người khách lạ, là những phụ nữ gương 

mặt hốc hác tay xách tay mang những thùng đồ 

thăm nuôi cho người chồng bên trại cải tạo. Lúc 

đó thấy ganh tị với các anh vì có người thân thăm 

nuôi chứ chúng tôi 3 tháng trời không một tin tức 

gia đình. Cũng nhờ trại này do bộ đội quản giáo 

nên đỡ hà khắc hơn các trại của công an; dần dần 

tụi tôi cũng được đám cán bộ khung làm ngơ cho 

nói chuyện với các anh mỗi lần lấy nước hoặc đi 

chặt lồ ô, tre nứa để về làm lán. Cứ mỗi lần như 

vậy, các anh lại dấm dúi cho tụi tôi ít miếng thuốc 

lào, chút đường, tí kẹo… Ôi tình người miền Nam 

trong cơn bĩ cực.

Sau khi quen nước quen cái, tôi tình cờ gặp người 

bạn tên Thông cùng D mà khác C. Nhà Thông sau 

trường Á thánh Gẫm, từng đi tu ở Don Bosco, cùng 

học khối lớp 10 với tôi ở Lasan Mossard sau 75 và 

cũng chuyển qua trường Đức Minh cấp 3 Thủ Đức 

năm 11, 12. Mừng quá đỗi, qua Thông tôi được biết 

còn có 4 thầy dòng Tên: Long, Hữu, Chiều, Mầm 

ở đơn vị gần đó. Thế là một cuộc hội ngộ của dân 

gốc Đạo diễn ra hết sức cảm động. Chúng tôi hẹn 
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nhau những tối Chủ Nhật hay những dịp lễ trọng 

sẽ gặp nhau để chia sẻ nhằm củng cố thêm đời 

sống đức tin trong khung cảnh không khác gì tù 

đày. (Mới đây được tin cha Mầm đã trở thành giám 

tỉnh dòng Tên VN. Ôi, thật diệu kỳ).

Qua các buổi gặp nhau, chia sẻ lời Chúa và bàn 

thế sự… chúng tôi được biết, những người có đạo 

Công giáo hay có vấn đề về lý lịch, không được 

cầm súng mặc dù mang tiếng đi nghĩa vụ quân 

sự. Nhà nước vẫn không tin tưởng “thành phần 

này” và đó là điều may mắn cho chúng tôi. Hên 

hơn nữa, khi trung đoàn có nhu cầu lập một đội 

văn công để đi trình diễn các buôn làng… những 

người có khả năng âm nhạc như thầy Long, Thông 

và tôi được tuyển vào đội. Tạm thời cầm đàn thay 

cho cầm cuốc… Và cũng nhờ vậy mà có một kỷ 

niệm đẹp với các anh sĩ quan đang bị “cải tạo”.

Chúng tôi tập dợt một số bài nhạc tủ, ban nhạc 

gồm tay trống tên Hùng, đệ tử của một danh trống 

Sài Gòn, hai tay chơi guitar, 2 chơi mandolin. Phụ 

trách “tốp ca” (danh từ hồi đó thay cho hợp ca) là 

thầy Long, đánh nhịp là Thông (nhờ tài múa tay 

này mà sau này Thông về làm ca trưởng Thủ Đức). 

Trưởng đoàn văn công là một cán bộ chuẩn úy ban 

tuyên huấn tên Trãi rất lịch thiệp và hiểu “vấn 

đề”. Thấy lực lượng còn mỏng quá, anh xin thêm 
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5 cô từ các ban hậu cần và văn thư… để hát và 

múa. Ngày các cô về ban… chúng tôi háo hức. Thì 

cứ tưởng tượng đi, trong rừng suốt mấy tháng chỉ 

toàn đực rựa, nay có bóng hồng, chẳng khác nào 

thấy ánh sáng cuối đường hầm…

Các cô cũng chỉ trạc tuổi tụi tôi. Dân Sài Gòn 

hết, hỏi tại sao lại đi nghĩa vụ, vì thời đó nữ không 

bị bắt buộc động viên, thì các nàng nói ra lý do hết 

sức cảm động:

- Nữ đi thì xác xuất ngày về cao hơn nam, do 

đó hy sinh để anh hoặc em trai mình được miễn.

Hơn 1 tháng tập luyện, vô hình trung, mỗi anh 

nhận một cô làm em gái nuôi. Thấy tình cảm anh 

em càng ngày càng sâu đậm nên thỉnh thoảng thầy 

Long phải họp “nội bộ” với tôi và Thông để “cầu 

xin Chúa thánh thần” giúp cho đừng sa ngã. May 

mắn chúng tôi chỉ mơ mộng là nhiều chứ không 

dám “biến đau thương thành hành động”!

Sau khi chuẩn bị được một số tiết mục, chúng 

tôi đi trình diễn cho bà con sống ở khu gần biên 

giới như Đức Cơ, Bù Đăng, Bù Đốp, Sóc Bombo… 

khoảng 3 tháng trời. Và cuối cùng là một buổi biểu 

diễn đặc biệt mà tôi không bao giờ quên.

Khi được thông báo, chúng tôi sẽ làm một 

chương trình cho các anh đang “học tập cải tạo” 
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trong trại quản giáo thì thay vì vui, tôi run thật sự. 

Run vì biết rằng, trong số các anh, có những tay 

chơi nhạc cự phách chứ không phải lèng phèng 

học sinh như chúng tôi. Vả lại, ca hát những bài 

mang tính cách tuyên truyền trước các anh thì 

mắc cỡ quá… nhưng lệnh trên, không chơi không 

được.

Thế là tôi xin phép tay trưởng ban văn công 

cho ban nhạc đánh một vài bài nhạc nhẹ Cuba và 

Đông Âu trước khi vào chương trình chính thức. 

Anh ta cười: 

- Các cậu cứ chơi, ai biết đéo gì của Cuba hay 

Đông Âu… 

Anh em ban nhạc liền tập dợt ít bài tình ca 

nhạc trẻ quen thuộc trước 75. Đêm trình diễn, có 

trên 100 anh, xôn xao vì là lần đầu tiên được mấy 

cậu bộ đội NVQS chơi nhạc cho nghe… “để xem 

tụi nó đánh cái giống gì”. Chắc trong đầu các anh 

sẽ nghĩ như vậy.

Chỉ có tiếng guitar của tôi cất lên, câu dạo đầu 

của Après toi. Tiếng lao xao im bặt, không phải 

vì tôi đánh hay mà câu Intro này quá quen thuộc 

với những ai đã yêu không khí âm nhạc Sài Gòn. 

Có thể trong những lúc hòa đàn lén lút với nhau, 

các anh cũng đã chơi; nhưng đây là lần đầu tiên 
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sau 4 năm các anh nghe lại âm thanh tưởng chừng 

đã mất đó ở một sân khấu nơi rừng thiêng nước 

độc, khỉ ho cò gáy. Tôi ráng solo cho ngọt, trống và 

các tiếng đàn khác đã nhập vào, nghe đâu đây có 

người cất nhỏ tiếng hát theo, chắc anh đang nhớ 

da diết người yêu:

Désormais Tu vas m’oublier 

Ce n’est pas de ta faute

Et pourtant tu dois savoir

Qu’après toi, Je ne pourrai plus vivre, non plus 

vivre 

Qu’en souvenir de toi…

“Từ nay, em sẽ quên tôi

Nhưng đó không phải lỗi lầm của em

 Mà em ơi phải biết rằng,

Nếu vắng bóng em,

tôi không thể sống, không còn được sống”…

Cầm đàn gần 6 tháng, chúng tôi được lệnh trở 

về đơn vị sản xuất. Đã định hướng được con đường 

rừng ra Phước Bình, tôi và một tay đàn rủ nhau 

“trở về bến mơ”. Trong một đêm không trăng, hai 

thằng lầm lũi rời lán trại đâm vào rừng, lội 20 cây 

số vượt qua những trạm gác bên ngoài; miệng thì 

thầm cầu nguyện đừng cho gặp cọp Phước Long 

(nổi tiếng thời đó). Tiếng hoẵng hú nghe rợn người 
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đêm khuya, thỉnh thoảng âm thanh bập bùng 

vang vọng từ một sóc thượng nào đó như đang ma 

chay, nhưng không làm tôi nao núng. Chỉ cần sơ 

sẩy phương hướng tôi sẽ lại quay về ngọn đồi của 

sư đoàn ngay. Theo lời các anh thuật lại, chưa có 

ai dám vượt tù, thoát khỏi khu rừng này. Tôi cũng 

không hiểu tại sao mình lại gan tới mức đó vì bình 

thường tôi là thằng chết nhát vô cùng.

Hình như có một sức mạnh đun đẩy tôi đi… để 

rồi trở thành “Đàn chim tha hương”!

Vượt biên (chặng 1)

Rời Phước Long với cái giấy phép cạo sửa, tôi 

trở về Thủ Đức. Bà nội và cô tôi khá lo lắng vì sợ 

nếu tôi bị bắt lần 2, sẽ bị đưa đi lao động mút mùa 

Lệ Thủy. Ở được vài tháng, huyện đội bố ráp xóm 

nhà tôi. Thằng bạn trưởng ca đoàn Thủ Đức may 

mắn leo lên được cái mái nhà ông anh nó đã làm 

sẵn để ẩn núp. Tôi trốn ra sau vườn, thấy mấy tên 

huyện đội cầm AK đang tiến vào từ hai hướng, 

phía trường Lasan và ngõ đầu dốc cô nhi viện (sau 

này là làng Picaso); bế tắc hoàn toàn, tôi đành trở 

vào nhà bằng cửa sau; đúng lúc có 2 tên mặc đồ bộ 

đội đã lừng lững trong nhà.

Mặt tôi lúc đó xanh như tàu lá, một trong hai 
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tên tiến tới hỏi giấy tờ, nhìn quen… té ra hắn là 

thằng bạn học cấp 3. Gia đình có công với cách 

mạng nên dù bị đi nghĩa vụ quân sự như tôi nhưng 

hắn được biên chế vào huyện đội. Tôi tiến tới tủ 

áo rút trong cái áo màu xanh giống như cái hắn 

đang mặc tờ giấy phép. Hắn cầm giả bộ nhìn chăm 

chú rồi nói nhỏ chỉ mình tôi với hắn nghe, “tìm 

đường biến đi mày”. (Nghe đâu sau này hắn phục 

viên, được chuyển qua làm cán bộ thuế, tiền vô ào 

ào… tôi vẫn nhớ ơn hắn cứu tôi nhờ cái tình bạn 

học).

Hai thằng rút ra khỏi nhà, bà nội tôi thở phào 

nhẹ nhõm trong khi tôi nhũn người ngồi phịch 

xuống ghế. Sáng sớm hôm sau tôi ra ga Bình Triệu, 

mua vé đi Nha Trang.

Ba má tôi nói với chòm xóm thằng con về nghỉ 

phép, tôi lại cạo sửa ngày tháng cái giấy phép lần 

3 để đưa cho khóm trưởng đăng ký tạm trú. Trong 

thời gian ngắn ngủi sống ở gia đình sau 5 năm xa 

cách, tôi mới biết mẹ tôi; một phụ nữ di cư trước 

đây chẳng biết buôn bán, ngày ngày ôm mớ linh 

kiện tụ điện lỉnh kỉnh tháo từ máy móc ba tôi mua 

hồi trước 75 còn sót lại, cùng với mớ dây điện được 

bộ đội từ phi trường chôm đem bán rẻ cho bà; ra 

chợ Đầm trải chiếu nhựa ngồi bán chợ trời. Công 

an tới thì bà hốt đồ vào hết cái túi nhựa rồi chạy 
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vô cái gian hàng trong chợ của người quen trốn 

tạm, cứ thế bà nuôi sống gia đình.

Trong thời gian đó, thằng em tôi thấy tôi buồn 

chán mới nhờ đi đánh đàn cho nhóm học sinh 

trường nó liên hoan văn nghệ, mấy cô học sinh 

lớp 11 múa và cần một tay biết chơi nhạc “Cu ba, 

Đông âu” để đàn cho các nàng biểu diễn. Mang 

cái mác dân Sài gòn về, từng chơi cho đoàn văn 

công… nên tôi mau chóng trở thành “chàng trai 

trong mộng” của ít nhất 2 cô. Ngày nào một trong 

hai cũng đến trước nhà chờ tôi ra bắc cái ghế trước 

hiên ngồi tán dóc, cho đến lúc công an khu vực 

(cậu này biết tôi trốn đơn vị nhưng vẫn để yên vì 

mẹ tôi hay đút lót cho hắn chút quà) nói nhỏ: thôi 

kiếm chỗ chẩu đi chứ không thị đội lại đưa quân 

xuống kiểm tra thì mày tiêu.

Tôi lại khăn gói lên tàu, một trong 2 cô nàng đi 

xe đạp tiễn tôi đến tận ga Nha Trang, sau này tôi 

sang Nhật liên lạc một vài lần rồi biệt vô âm tín, 

nàng có gởi cho tôi một tấm hình trắng đen chân 

dung thật dễ thương. Tôi vẫn giữ cho tới bây giờ; 

tình cảm thật nhẹ nhàng của tuổi mới lớn nên 

cũng chưa cảm thấy gì của “thú đau thương”, tuy 

nhiên nó cũng trở thành vị ngọt cho cuộc đời khá 

nhiều cay đắng sau này.
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Vào lại Thủ Đức, may mắn cô tôi báo, bạn dạy 

học của cô có chồng là sĩ quan hải quân vừa mới 

đi học tập về, đang chuẩn bị vượt biên. Thấy cô tôi 

kể lể tình trạng “đời đào tẩu” của cái thằng chưa 

tới 20, vợ chồng bạn cô tôi đồng ý cho tôi đi theo 

gia đình; chỉ cần phụ ít tiền đóng ghe cho nhóm 

tổ chức. Tôi liên lạc về xin mẹ, bà dốc hết hầu bao, 

được 3 cây vàng, nói đừng cho ba tôi biết vì ông 

sẽ không bao giờ cho tôi mạo hiểm. Tôi bí mật về 

Nha Trang lấy vàng, nhét dưới gót giầy, nhảy tàu 

quay lại Thủ Đức.

Đó là một ngày của tháng 5 năm 1981. Tôi vĩnh 

biệt Nha Trang.

Vượt biên (chặng 2)

Những năm đầu 80, tôi không hiểu tại sao cả 

gia đình gần 10 người, lại có thể sống qua ngày 

với đồng lương chết đói giáo viên của cô tôi. Hình 

như mỗi tháng cô nhận 40 hay 50 đồng gì đó, tiêu 

chuẩn thực phẩm được mua 13 ký gạo, trong khi 

công nhân biên chế diện lao động nặng là 19 ký, bộ 

đội 21 ký, nông dân trực tiếp làm ra lúa gạo thì chỉ 

được 11 đến 15 ký. Nếu gia đình khá giả mua thêm 

được gạo chợ đen thì thoát được cảnh ăn độn; còn 

lại hầu hết tầng lớp dân thường đều phải độn gạo 
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với bobo, hoặc khoai mì, khoai lang.

Trốn nghĩa vụ, ăn bám gia đình, không thể lao 

động gì nên tôi chẳng có niềm vui gì mà sống, 

trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện vượt biên, chết sống 

phó mặc cho trời. Cũng may năm 79, bà cô thứ ba 

của tôi vượt biên thành công. Qua Mỹ 1 năm, cô 

gởi tháng một thùng quà cứu tế; nhờ thế mà cô lớn 

của tôi đỡ vất vả.

Phần tôi nhận được số vàng mẹ dằn dụm, tự 

tin nhờ cô lớn liên hệ cho chuyến đi. Thời điểm 

đó, nếu là ghe nhỏ, đi bất hợp pháp mất khoảng 

3 cây. Đi bán chính thức, ghe lớn phải từ 6 đến 

10 cây. Tuy nhiên ngay lúc tôi còn ở Việt Nam, đã 

nghe những chuyến đi bán chính thức bị công an 

lật kèo thương tâm. Trung bình ghe dài 15m máy 

6 lốc là thuộc loại lớn, có thể chứa cả trăm, nhưng 

công an tham vàng, cho lên tàu gấp đôi số lượng 

người là thường; vì thế chưa ra được cửa biển đã 

bị chìm nghỉm, ai biết bơi thì sống, không thì trở 

thành mồi cho hà bá.

Mà đi, thì xác xuất 1 lần lọt chẳng khác gì trúng 

số độc đắc. Cô ca sĩ nổi tiếng Thanh Lan tôi có lần 

chơi nhạc cho nàng, di cư năm 54 chưa đủ, nàng 

tìm đường chạy tiếp hơn chục lần mà không lọt. 

Frere giám học Vellery An của Lasan mà tôi biết 
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thì phải đến lần thứ 13 mới thành công. Thằng bạn 

cạnh nhà thì bỏ xác trên biển…

Tôi được cô tôi giới thiệu với gia đình bạn cô; 

cũng là giáo viên dạy chung trường tiểu học ở Thủ 

Đức. Gia đình cô xem tôi như người trong nhà, 

chồng cô là đại úy hải quân bị học tập cải tạo 7 năm 

mới về. Hồi đó, sĩ quan hải quân của chính quyền 

miền Nam còn kẹt lại rất có giá, vì thế nào cũng 

được các tổ chức vượt biên đến tìm mời lái ghe đi, 

có quyền đem theo gia đình giới hạn khoảng 4 – 5 

người. Anh ấy hứa với tôi nếu đi không lọt lần này 

thì sẽ kéo tôi đi lần khác vì biết tôi chẳng có tiền 

để đi chuyến thứ hai hay ba. Để tôi yên tâm, anh 

rủ tôi đi coi chiếc ghe người ta mới đóng ở Long 

An, mọi chuẩn bị phía chủ tàu và nhóm tổ chức đã 

đâu ra đó, chờ ngày tốt khởi hành.

Một nghề hái ra tiền lúc đó là xem bói. Dù là 

người Công giáo, đặt hết tin tưởng vào ơn trên 

nhưng tôi cũng thử đi xem thời vận. Kinh nghiệm 

thầy nào mà bói đi không được, phải cúng thì 90% 

là thầy mù, nhiều khi công an cài vào để nghe 

ngóng tin tức. Tôi chọn một bà thầy cũng người 

công giáo đồn bói hay. Bà ấy xem chỉ tay, nói phía 

dưới lòng bàn tay tôi bên phải có tỏa ra một ngôi 

sao, chắc chắn sẽ xuất ngoại, còn lại đi với ai có 

hợp hay không thì bà xóc bài, tôi rút ngay một lá 
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“King” đặt giữa các con bài; bà phán người đưa tôi 

đi sẽ thành công nhưng ông ta tuổi gà, phải tạo 

điều kiện để con gà tung cánh. Tôi ừ hử, chẳng 

biết tạo điều kiện là như thế nào. Trước ngày xuất 

hành, tôi lên nhà thờ Fatima thầm thì cầu xin, 

nếu có bề gì chỉ cần Đức Mẹ giữ gìn linh hồn tôi.

Một ngày cuối tháng 6, dưới vỏ bọc em nuôi của 

gia đình bạn cô tôi gồm vợ chồng và 2 cô con gái 

đứa 5, đứa 7 tuổi; chúng tôi lên Sài Gòn chờ xe đưa 

ra bãi. Tôi vẫn gọi hai anh chị bằng cô chú đúng vai 

vế, hai đứa bé thì gọi tôi bằng cậu. Đặc biệt, ngoài 

tôi là thành viên, còn một nhân vật khác, em gái 

khá dễ thương của ông anh nuôi làm tôi không 

ít lần nhìn trộm. Tôi không cho thằng bạn thân 

nào biết ngày đi, kể cả bố mẹ, anh em ruột của tôi 

ngoài Nha Trang.

Hôm đó lên Sài gòn chờ cả ngày, đến tối người 

đưa tin thông báo, có trục trặc phải dời ngày khởi 

hành. Chúng tôi lại kéo nhau lếch thếch về. Nội 

và cô tôi đang thấp thỏm, thấy tôi quay lại, ngạc 

nhiên. Thôi coi như còn duyên ở nhà thêm 1 đêm 

nữa. Tối đó, ngồi bóp chân cho bà nội tôi, đã gần 

65 tuổi; bà nói: 

- Mai đi mày thay cái áo khác, đừng mặc áo hôm 

nay, chú ấy tuổi gà mà mày mặc áo sọc chẳng khác 
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gì lưới chuồng gà… 

Tôi bật cười nhớ lại lời cô thầy bói; ngày hôm 

sau thay cái áo màu xanh, màu của Đức mẹ.

Tôi linh cảm chắc không còn gần bà nội nữa vậy 

mà bà thủ thỉ tiếp:

 - Lúc tao chết, có mày về, cô mày bên Mỹ sẽ 

không có mặt. 

Tôi thấy rất kỳ, vì những năm đó, sống đến 70 

coi như là thọ, tôi đi không hẹn ngày trở lại vì vượt 

biên đã là tội phản quốc rồi thì làm sao mà gặp. 

Nếu về, cô tôi mới có điều kiện hơn.

Thế mà 35 năm sau, đúng lúc tôi dự định về 

VN mừng lễ thượng thọ 100 tuổi của bà thì bà mất. 

Cô tôi bị bệnh bên Mỹ, khóc nức nở qua màn hình 

iPad, ba tôi con trai trưởng chân yếu không vào Sài 

Gòn đưa tiễn mẹ được, tôi đại diện cho ba và cô 

tôi ở cạnh bà những giờ phút cuối trên dương thế.

Trở lại chuyến đi, tôi cùng gia đình anh nuôi 

lên Sài gòn trưa ngày hôm sau. Bằng chuyến xe 

thùng chạy than cà rịch cà tang, chúng tôi đi về 

hướng Vũng tàu. Chiều tới một thị trấn nhỏ, xe 

đỗ ngay giữa chợ, mười mấy mạng trên xe nhảy 

xuống với túi hành trang gọn nhẹ. Trời đổ cơn 

mưa tầm tã, dân chợ ném tia mắt dò xét, đâu đó 
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có tiếng nói bâng quơ, hình như của một tên dân 

phòng hay công an gì đó:

- Đêm nay lại thịt được mấy con bò lạc. 

Vượt biên (chặng 3).

Thân tặng cô chú Namdu Nguyen, ân nhân 

cuộc đời tôi

Từ Sài Gòn, chiếc xe thùng chạy trên quốc lộ 

1 hướng Biên Hòa, tới ngã ba Vũng tàu chiếc xe 

rẽ phải theo quốc lộ 51, quãng đường 100 cây số 

nhưng chạy mất phải 3 đến 4 tiếng. Khoảng 5 hay 

6 giờ chiều gì đó, chiếc xe dừng lại tại một địa 

điểm mà theo tôi được biết sau này là chợ Chu 

Hải gần khu vực Láng Cát, Hải Sơn. Hầu như các 

chuyến vượt biên được đánh tại dọc theo khu vực 

này vì có nhánh sông khá dài nối từ sông Thị Vải, 

Đồng Nai đổ xuống và thông ra biển.

Thị trấn đìu hiu như đất nước vào những năm 

đầu 80. Bây giờ thì chắc đã thay đổi nhiều. Vài căn 

nhà lợp tôn như tiệm ăn, giải khát lèo tèo đón 

khách vào uống nước. Chỉ cần nhịn bộ dạng của tụi 

tôi là dân địa phương biết ngay người vượt biên. 

Theo lời ông anh thì ban tổ chức nào cũng phải 

mua chuộc đám công an, dân phòng để chúng lơ 
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mắt cho xuống ghe, nhưng chuyện lật kèo thường 

xuyên xảy ra nên bị bắt như cơm bữa vì họ biết 

dân vượt biên hay đem theo vàng; lòng tham 

không đáy của thì lúc nào cũng sẵn sàng nổi lên. 

Hên xui gặp nhóm trực có chữ tín hay không! Tôi 

dẫn đứa bé gái, con anh chị nuôi bám sát theo gia 

đình anh vì từng nghe giờ phút cuối dễ lạc nhau 

khiến người rơi kẻ lọt là chuyện thường. Mưa càng 

lúc càng lớn, ông anh điều động mọi người đi theo 

một tay dẫn đường trạc ngoài 30 tuổi vào một 

căn nhà trong xóm chài. Nhóm chúng tôi khoảng 

trên chục người, nghe nói còn nhóm gia đình chủ 

thuyền cũng hơn chục và nhóm ban tổ chức cũng 

hơn chục, chia ra ở 3 căn. Một nhóm thanh niên 

có nhiệm vụ đưa dầu, lương thực xuống ghe và 

nhóm bảo trì ghe khoảng 3 người đưa ghe từ Sài 

Gòn tới địa điểm đón khách. Tổng cộng khoảng 35 

mạng. Đã tới giờ ăn chiều nhưng không ai đói, hồi 

hộp chờ thời điểm ra ghe.

8 giờ tối, một chiếc xe honda đậu kịch trước căn 

nhà. Có động sao? May quá, là ông anh kết nghĩa 

của anh nuôi tôi dự tính đi cùng chuyến, ông vào 

nhà nói nhỏ với anh: 

- Không xong rồi Dân, bão tới đêm nay nghe nói 

cấp 7, đi không lọt đâu, tụi nó cũng đã đánh hơi 

để chận, mày tính sao? Được biết ông cũng đã đi 2, 
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3 chuyến không thành công nên cũng có ít nhiều 

kinh nghiệm; anh tôi thì mới đánh chuyến đầu. 

Anh im lặng giây lát rồi cương quyết. Vẫn đánh. 

Ông kia nói: 

- Thôi tao bỏ cuộc, chứ thấy tình hình không 

ổn rồi.

Ông nhảy lên xe, phóng về lại Sài Gòn; sau này 

được biết chuyến đi thành công, ông cứ tiếc hùi hụi.

10 giờ đêm, tay dẫn đường nói ông anh: “Cho tôi 

gởi mấy đứa cháu”... Một kiểu giao khách ngang 

giờ phút cuối thường thấy ở mấy tay dẫn đường. 

Có lẽ hắn đã bỏ túi một số vàng theo đường dây 

của hắn. Anh tôi không nhận không được, vì không 

nhận, hắn đi báo công an thì chết cả lũ.

Chỉ cần chờ cái gật đầu của anh tôi xong, hắn 

ngoắc tay đưa đoàn người ra ngoài trong bóng 

đêm. Mưa như trút nước, đúng là bão. Tôi bế con 

bé trên tay vì phải lội qua một bãi ruộng lớn mới 

ra bờ sông. Bà chị tôi và cô em gái nuôi bế một đứa 

lầm lũi đi theo. Đất ướt nhầy thành bùn lội thật 

khó khăn. Con bé mới 7 tuổi biết có biến cố, không 

dám khóc, chỉ thỏ thẻ hỏi: 

- Đi đâu vây cậu Huy?

- Xuống ghe con...
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Khoảng nửa tiếng, chúng tôi ra bờ sông. Ghe đã 

tới, ghép với 2 nhóm kia chúng tôi xuống ghe. Anh 

tôi tìm chỗ cho chúng tôi ổn định trong khoang 

xong, ra buồng lái phối hợp với tài công, kiểm tra 

hải bàn. Giờ là lúc trách nhiệm con tàu đổ lên vai 

anh, viên thuyền trưởng.

Tưởng chỉ có 35 người trên chiếc ghe dài 9m 

rộng gần 3m. Nhưng sao quá chật chội, ngồi như 

cá hộp. Một người trong nhóm tổ chức đếm thì 

không ngờ lên 49. Vậy nhóm nào cũng có người bị 

gởi và đi chui, thôi phải chịu vậy. Giờ là sống chết 

cùng nhau.

Ông anh nói người tài công định hướng ra cửa 

sông, chưa chạy mà con tàu nghiêng ngã vì gió. 

Trong đầu anh đã có quyết định sống chết, bão 

cũng là cơ hội để tụi công an không dòm ngó và tụi 

biên phòng ở chốt cửa biển Vũng Tàu không để ý. 

Nhưng, chiếc ghe cứ chòng chành, chạy được chút 

lại đâm vào cồn cát. Nhóm tổ chức thúc dục đám 

thanh niên nhảy xuống đẩy ghe ra mấy lần, chắc 

đã hơn 12 giờ khuya. Theo tính toán của ông anh, 

phải thoát khỏi chốt kiểm soát cuối cùng trước 5 

giờ sáng, có nghĩa phải ra được ngoài khơi Vũng 

Tàu. Vì chiếc ghe bị đảo Long Sơn án ngữ, một 

bên là bán đảo Vũng Tàu và một bên là Cần Giờ, 

phía nào cũng có chốt chặn nên phải thạo đường 
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lắm mới ra được. Viên tài công cũng xuất thân hải 

quân nhưng là thợ máy và không phải là thổ công 

nên cũng không định được hướng ra.

Trong lúc đang quần với bão tìm hướng thì 

một chiếc ghe đánh cá nhỏ chạy ngang. Ông anh 

cho ghe sáp lại hỏi đường. Hình như trên ghe có 

một con bé chừng 15 hay 16 tuổi và một cậu thanh 

niên. Cậu này hỏi ông anh: “Ghe chú vượt biên hả, 

hay là chú cho con đi theo, con phụ với chú”. Ông 

anh đồng ý liền, cậu nhảy qua nói tiếp:

- Trên ghe con còn đứa em gái, con dặn nó về 

đừng cho ai biết, chỉ nói má, con đi vượt biên.

Ông anh hướng xuống nhóm tổ chức: “Nhà 

mình coi ai còn mang theo tiền gom lại cho con bé 

đi về, tiền Việt giờ coi như bỏ”. Mọi người líu nhíu 

móc ra những đồng bạc nhàu nát đưa vội. Hai anh 

em chia tay nhau trong một hoàn cảnh thật bất 

ngờ. 15 năm sau, trong đám cưới của cậu tại Himeji 

mà tôi được hân hạnh làm MC, thì cậu dẫn một 

phụ nữ đứng tuổi đi cùng một cô gái tới giới thiệu: 

- Anh Huy, má em và đây là con em gái lúc cùng 

em đi đánh cá, gặp ghe anh rồi em đi, cho nó về.

Tôi bật ngửa hỏi han, mới biết cô em sau đó 

cũng kiếm được chuyến vượt biên sang Úc định 

cư, bảo lãnh bà mẹ qua đó ở. Đám cưới vui như 
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bắp rang, Tôi kể lại câu chuyện với quan khách và 

gọi cậu bằng cái tên rất trân trọng “thuyền phó 

Dách say nhì lìn” (1420, tên con tàu được đặt lúc 

vào Hong Kong).

Đó là chuyện sau này chứ lúc đó thì vui không 

nổi, Cường, tên cậu thuyền phó, lái ghe băng băng 

thoát khỏi con sông loẳng ngoằng. Ra được cửa 

biển, trời nổi giông, sóng cao ầm ầm, cậu quíu lại, 

“Chú lái cho con chứ sợ quá.” Ông anh tôi ra lệnh 

vứt hết đồ xuống biển, kể cả một số lương thực, 

chỉ giữ lại ít nước uống và dầu chạy máy vì theo 

kinh nghiệm, số người nhiều, con tàu bé, chở quá 

nặng sẽ bị đánh chìm ngay.

Lúc đó thì tôi không còn biết gì, nôn thốc nôn 

tháo vì lần đầu tiên đi biển dù là dân Nha Trang. 

Mà lúc đó thì ai cũng phải say sóng với mức độ tàn 

khốc của cơn bão ngày 30 tháng 6 năm 1981...

Tôi tỉnh lại sáng hôm sau, bên cạnh là hai cô bé 

gái cùng bà chị và cô em nuôi. Mọi người đã hoàn 

hồn, bà chị đưa tôi chai nước: “Cậu uống một ngụm 

lấy sức”. Chị đưa thêm lon sữa đặc để tôi múc một 

muỗng nhỏ ngậm trong miệng. Tôi biết lương thực 

tàu không còn vì cơn bão, do đó chỉ nhắp một chút 

để dành. Ông anh gọi lên bong để hưởng gió cho 

tỉnh táo. Trời quang mây tạnh, biển xanh ngắt khác 
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với màu đen khổng lồ như quái vật thuồng luồng 

trong đêm. Tôi đứng phía trên cho biển mặn thêm 

chút xíu... nguyên một ngày nín rồi. 

Ông anh tính tọa độ để xuống miền Nam tắp 

vào Mã Lai hay Singapore trong vòng 3 ngày, tránh 

khu vực gần Thái Lan. Trước 75, anh từng là chỉ 

huy giang đỉnh ở Nam Du nên khá thông thạo địa 

thế. Thế nhưng cơn bão đã làm các tính toán trở 

nên vô vọng. Anh phải nương theo gió, lúc chạy 

lúc ngừng để giữ máy. Con tàu ngược hướng bắc, 

các hải đảo VN quá quen đối với anh nên anh 

không để bị lầm tắp vào. Nhưng lúc này thì chỉ 

còn chờ tàu vớt vì đã rất xa các trại tị nạn của Phi, 

Mã, Sing...

4 ngày lênh đênh, gặp nhiều tàu lớn nhưng tất 

cả đều làm ngơ bỏ đi mặc dù ông anh tôi đã hy 

sinh chiếc áo cuối cùng mặc trên người, đốt để 

báo hiệu S.O.S vào ban đêm khi thấy một con tàu 

chạy tới. Nhưng nó cũng bỏ đi tuốt. Cũng may trên 

tàu mọi người rất trật tự, tuân theo hướng dẫn của 

nhóm tổ chức. Lúc khỏe tôi cũng phải nhảy xuống 

buồng máy thay phiên cùng các chàng trai khác 

múc nước tràn vào ghe. Mỗi ngày uống vài ngụm 

nước và ngậm tí sữa “Ông Thọ”; phải chi khi đó 

có sữa Cô gái Hà Lan thì những cơn mơ trong lúc 

chập chờn theo sóng nước chắc sẽ đã hơn.
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Thế nhưng tới ngày thứ tư, nước và sữa cũng đã 

cạn, người lớn để dành cho các em bé. Mọi người 

bắt đầu biết cơn khát nó hoành hành cơ thể như 

thế nào, mệt quá nên đói lã đã không còn cảm giác.

Sau này lên trại, một cậu trên ghe mà tụi tôi 

hay gọi là “Hải bóng” viết thư về cho má nó kể lể: 

- Không còn nước, con hoa mắt lịm dần, trong 

cơn mơ con thấy có dòng nước suối chạy ra rót vào 

miệng, nhờ thế mà sống! 

Đám độc thân tụi tôi chộp được lá thư chưa kịp 

gởi của nó, đọc xong mấy thằng ồn ào phân tích, 

“Nó ngồi dưới con bé Hoa (lúc đó 16 tuổi), con chủ 

tàu, dòng nước suối mà nó uống chỉ là của con bé 

này… đái xuống... lỡ trúng vào miệng.

Chọc vậy mà nó không giận, giờ thì không biết 

lang bạt ở phương trời nào trên đất Nhật. 

Ngày thứ 5, ông anh phát hiện chiếc phi cơ vần 

vũ trên bầu trời. Anh hét lên, “có máy bay chắc 

của Mỹ”. Đã từng đi huấn luyện bên Mỹ nên anh 

khá rành chuyện phối hợp giữa tàu bay và tàu 

thủy. Không còn gì để đốt, anh kiếm được mảnh 

bìa có ghi sẵn S.O.S giơ lên trời, cao quá chắc phi 

công cũng chẳng thấy chữ gì đâu, nhưng chắc chắn 

chàng ta đã biết, nó là con tàu vượt biên.
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Bằng một cú chao thấp, từ máy bay, một cái 

phao màu cam, rồi 2 cái, 3 cái, 4 cái được thả 

xuống quanh chiếc ghe. Ông anh ngưng máy chạy, 

nói mọi người, nó báo mình không nên đi ra ngoài 

phạm vi của phao đã thả, chắc tìm tàu cho mình.

Mọi người lên tinh thần, chờ đợi 30 phút... rồi 

1 tiếng. Không biết có tàu nào chịu vớt. Trong thời 

gian chờ đợi, mấy tên thanh niên kể đủ loại món 

ăn đang thèm, từ bánh mì thịt, bánh xèo, phở rồi 

bún bò... Chao ơi thời đó trong nước chưa chắc đã ăn 

được. Riêng tôi, liên lỉ cầu nguyện trong đầu, những 

bản thánh ca ca tụng Mẹ vang vọng mồn một...

May mắn sao, từ xa thấp thoáng bóng tàu. Mọi 

người la hét, còn sức thì nhảy cẩng. Chiếc phi cơ 

quay lại trên bầu trời, phi công lại cho chao một 

vòng điệu nghệ như từ giã, chúng tôi vẫy cao tay... 

Cám ơn người hùng không ngày gặp lại.

Con tàu chở hàng tới gần, họ quăng dây, một 

người đại diện ghe trình bày hoàn cảnh với thuyền 

trưởng. Sau đó lần lượt con nít phụ nữ được ưu 

tiên đưa lên, tôi và cô em nuôi chuyền hai đứa 

cháu gái cho thủy thủ, tụi nó có vẻ còn tỉnh hơn 

người lớn. Rồi tới lượt tôi bám chắc dây thang, vẫn 

còn say sóng nhưng giờ thì hình như có sức mạnh 

vô hình làm chủ bản thân. Lên được trên bong, 
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tôi nhìn xuống, chiếc ghe đã được cắt dây cho trôi 

ra xa, vài cơn sóng cao che khuất; vật nối thân 

thương cuối cùng của quê hương nghìn trùng xa 

cách chìm vào lòng đại dương. 

Anh tôi, đại úy khóa Đệ nhị Hải sư hải quân 

VNCH, tên Nguyễn Việt Dân; người từng ước mơ 

có 2 đứa con trai để đặt tên là Nguyễn Nam Du, 

tượng trưng cho hòn đảo ngày xưa anh bảo vệ và 

Nguyễn Toàn Côn, tựng trưng cho sức mạnh hải 

quân... nhưng nếu đọc chữ lót và tên theo thứ tự từ 

trên xuống, sẽ trở thành “Việt - Nam - Toàn - Dân - 

Du - Côn”; khiến bà vợ sợ quá đẻ ra 2 cô con gái...

... Là người cuối cùng đong đưa ở từng nấc thang 

của tàu vớt giữa trời; với trận đánh đẹp để đời anh 

đã cứu 50 nhân mạng dù không đi vào quân sử.
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Góc tối đỉnh Băng sơn

C

on tàu lớn cập bến Hong Kong, vùng đất mà 

tôi chỉ tưởng tượng qua các bộ phim kiếm 

hiệp của Vương Vũ, Địch Long, Khương đại 

Vệ, Lý tiểu Long hồi còn thơ... Sau khi được kiểm dịch, 

50 con người sống chết trên chuyến vượt biển 5 ngày 

đặt chân lên đất liền với hành trang là duy nhất bộ đồ 

còn đượm đủ thứ mùi trên người.

Cảnh sát Hong Kong, mà sau này chúng tôi phải 

gọi là sếnh sáng, bắt chúng tôi xếp hàng đôi cạnh 

bờ cảng để xác lập lại danh sách. Tôi phóng mắt 

mông lung vào cõi xa xăm, niềm vui không ngăn 

được nỗi nhớ người thân quê nhà. ...“Một lần đi là 

một lần vĩnh biệt”, câu nhạc của ca sĩ Nguyệt Ánh 

thật thấm vì lúc ấy, có ai mà nghĩ tới một ngày về.

Một vài nhân viên trong bộ đồ đồng phục mang 
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mấy cái xô cơm đi ngang, ai đó xì xào, oh chắc 

cơm cho heo... tới đầu hàng họ thả phịch xô xuống 

đất; bên xô cơm và bên xô thịt heo hầm đậu. 

Người thông dịch nói anh tôi: -Phần cơm chiều 

của chuyến ghe ông. Cũng qua người thông dịch, 

nhóm chúng tôi chính thức có cái tên: “Dách say 

nhì lìn”. Tức số chuyến ghe cập bến Cửu Long thứ 

1420; được đưa vào trại cấm Jubilee.

Đêm đầu tiên ở Hương Cảng không như trong 

phim, hình ảnh vật vờ trên chuyến ghe vượt thoát 

ở Láng cát ẩn hiện chập chờn. Nhưng dù sao, vẫn 

là một đêm được hít thở mùi tự do trên đất liền.

Những ngày hôm sau, chúng tôi được hội World 

relief gọi tới văn phòng của họ trong trại để nhận 

đồ thiện nguyện. Cao 174 với 50kg, không dễ gì tìm 

được cái quần vừa vặn. Chàng trai trưởng nhóm 

thấy tôi loay hoay tìm mãi không được tới hỏi han, 

lục lọi dùm thêm vài bao quần áo mới thấy có bộ 

đồ tàm tạm. Vừa tìm vừa trò chuyện, biết anh tên 

Phước, hơn tôi khoảng 3 tuổi; tới trước tôi khoảng 

vài ba tháng và sau này thân hơn, tôi mới nghe 

thêm, anh là rể của ca sĩ Thái Thanh, tức chồng 

cô Ý Lan, người mà sau này nối nghiệp mẹ rất nổi 

tiếng. Tiếc rằng hơn chục năm sau, gặp nhạc sĩ 

Phạm Duy ở Nhật, hỏi thăm anh thì ông nói hai 

người đã chia tay sau 1 năm cô ấy đi hát.
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Thấy tôi biết nói chút tiếng Anh, có thể giao 

dịch với những người trách nhiệm của hội thiện 

nguyện, anh Phước gọi tôi lên thay anh phát đồ 

cho những ghe mới đến vì đã tới lúc gia đình anh 

được đi nước thứ ba. Nhờ vậy mà tôi sớm được 

mọi người biết mặt. Trại có tới hơn 3 ngàn người, 

anh nuôi tôi tìm được bạn bè hải quân tới trước và 

sau chuyến chúng tôi khá đông nên mỗi buổi tối 

gặp nhau trên sân thượng, rôm rả chuyện trò về 

những kỷ niệm quân ngũ, trại học tập và chuyến 

đi của mình. Riêng tôi thì kết thân với những 

nhóm thanh niên đi từ Sài Gòn và những cô nàng 

đi từ Nha Trang; qua nhóm này, chúng tôi bắt đầu 

sinh hoạt văn nghệ trong trại bằng những bản tình 

ca nhạc trẻ gợi nhớ Sài Gòn và những ca khúc tị 

nạn mới mẻ khóc thầm cho kiếp sống tha hương.

Được rờ cây organ và được chơi nhạc mình 

thích, chung quanh có thêm những bóng hồng. 

Vui quá, tôi quên béng những lời hứa chết sống 

của mình trên biển... -Là tiếp tục con đường tu trì 

phục vụ tha nhân.

Hong Kong lúc đó vẫn còn là thuộc địa của Anh 

quốc nên đạo Tin Lành rất mạnh; Chủ Nhật không 

có linh mục vào làm lễ nên tôi vẫn tham dự lễ 

của bên Tin Lành và đánh đàn cho mọi người hát 

thánh ca. Một ngày nọ, trại Jubille đón 1 chiếc ghe 
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khá đặc biệt, hầu hết toàn là người Công giáo đi từ 

miền Bắc và người ta dẫn tới một thanh niên trạc 

30 tuổi giới thiệu với tôi, đây là linh mục đã chịu 

chức chui ở ngoài Bắc. Bán tính bán nghi vì chính 

quyền lúc đó rất khắc nghiệt với các hoạt động tôn 

giáo thì làm sao có ông cha trẻ như vậy. Nhưng tôi 

vẫn gọi bằng cha và anh rất tự nhiên xin cái thánh 

giá tôi đang đeo trên cổ nói là để đặt trên bàn thờ 

làm lễ cho những người trong chuyến ghe đó. Tôi 

đau lòng tặng anh vì nó là vật vô giá đối với tôi, 

nhưng không thể từ chối. Tôi cũng tới dự lễ xem 

cha thiệt hay dỏm, nói là lễ cho oai chứ anh không 

thể thực hiện đúng các nghi thức phụng vụ, chủ 

yếu là cùng mọi người đọc kinh Mân côi. Không 

biết chuyến ghe này sau đó được định cư nơi đâu 

vì từ đầu năm 80, ghe nào được tàu của nước nào 

vớt phải đi nước đó, trừ trường hợp dưới vị thành 

niên; nếu có thân nhân bảo lãnh thì sẽ được định 

cư nước người thân đang sống.

Bà cô bên Mỹ làm thủ tục bảo lãnh cho tôi vì tôi 

khai sụt xuống 1 tuổi, nằm trong điều kiện “ắt có 

và đủ”, tuy nhiên đã đi với gia đình anh nuôi nên 

tôi tâm nguyện nhà anh đi đâu, tôi theo đó. Bên 

vợ anh ấy cũng có người anh ruột làm bảo lãnh, 

nhưng nếu cả gia đình thì Mỹ không chấp nhận; 

cuối cùng chúng tôi quyết định chọn xứ sở của 
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con tàu vớt mình, Nhật Bản. Nhân viên cục di trú 

phỏng vấn tôi, hỏi muốn làm gì sau khi tới Nhật, 

tôi nói muốn đi học lại. Anh ta đăm chiêu trả lời, 

“Sang đó chính phủ Nhật chỉ tài trợ cho học tiếng 

Nhật 3 tháng, rồi phải tự thân tự lực đi làm. Tiếng 

Hán học ngang rất khó, do đó chuyện vào trường, 

đừng nghĩ tới!”

Hơi chới với nhưng đã chọn nơi này làm quê 

hương vả lại ấn tượng đất nước Thái dương thần 

nữ không đến nỗi tệ. Không chừng mình lại được 

“lấy vợ Nhật”, nằm trong tam ước... ăn cơm tàu, ở 

nhà tây... Qua bên này, mới thấy ông bà mình ngày 

xưa đồn trật lất. Thấy mấy ông sempai (đàn anh) 

đi du học ngày xưa lãnh đủ. Mỗi tháng đem trọn 

cái phòng bì chưa bóc cho nàng vợ Nhật, nàng rút 

ra phát cho từ một tới 2 man xài vặt, trong đó tính 

luôn tiền gởi về cứu trợ ông bà già thì có mà chết 

đói. Hú hồn chàng trai nước Việt tôi mới xém lấy 

mà thôi.

Năm ngoái, nhân những cuộc biểu tình đẫm 

máu tại Hong Kong, tôi có ghi lại chút ký ức:

38 năm trước, không bao giờ tôi nghĩ là Hương 

Cảng sẽ trở biến thành một bãi chiến trường giữa 

cái thiện và ác, giữa làn ranh mong manh tự do và 

độc tài.
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Hương Cảng ngày ấy lung linh như một hòn 

ngọc; cuộc sống người dân bình yên dưới sự bảo 

trợ của Anh Quốc; tuy nhiên cuối thập niên 70 

Hương Cảng vốn là một thành phố có mật độ dân 

số cao nhất trên thế giới, lại càng trở nên chật 

chội hơn vì số lượng thuyền nhân Việt Nam tấp 

nập ghé đến hoặc được tàu vớt gởi vào. Thế nhưng 

người dân Hong Kong vẫn rộng lòng giang tay đón 

những con người thất thế tị nạn, không có cảnh 

xua đuổi như Mã Lai, Nam Dương hay Thái Lan...

Vào làm ở phòng thiện nguyện của hội World 

Relief, càng thấy thêm những tấm lòng bác ái của 

người dân Hương Cảng. Số người đến cứ tăng dần, 

3000 rồi 5000; 10.000 rồi cả trăm ngàn. Hết đợt 

người này đi lại đến đợt khác tới, tính ra chắc có 

tới 20 vạn tị nạn. Số đồ đạc đóng góp, bánh sữa 

cho con nít, lương thực hàng ngày cho nạn dân 

tăng theo con số nhân. Quản lý các trại hầu như 

là nhân viên cảnh sát mà tụi tôi gọi là “Sếnh sáng” 

(tiên sinh). Biết tiếng Anh chút chút gợi chuyện, 

họ vui vẻ trả lời; thỉnh thoảng cũng thấy cáu gắt 

đôi chút nhưng tuyệt nhiên không có vụ dùi cui gõ 

đầu chí tử như hình ảnh hắc cảnh mấy ngày qua.

Cảm thấy số phận của chúng tôi thật may mắn, 

khi không còn con đường sống trên quê hương, 

đã được những con người xa lạ cưu mang. Nhưng 
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hiện giờ chính con cháu của những ân nhân ngày 

xưa đó bị đàn áp thì mình lại không thể có hành 

động nào để trả ơn. Chỉ biết theo dõi tin tức với 

một sự uất nghẹn tột cùng…

Ở Hong Kong được 3 tháng, rồi cũng tới lúc phải 

chia tay. Tôi đang náo nức miền đất mới. Vì là sếp 

phòng phát đồ nên tôi chọn cho 1 mình một bộ đồ 

khá tươm tất. Chỉ 1 bộ cộng thêm bộ đồ vượt biên 

đã xếp vào một cái túi xách được cô em gái nuôi xé 

từ cái váy cũ của một chị Hongkong tốt bụng nào 

đó may lại.

Vẫy tay chào bạn bè còn ở lại, tôi được xe bus đưa 

ra phi trường Kai Tak đáp chuyến bay đi Osaka.

Chỉ khi ngồi xuống chiếc ghế nệm êm ái của 

hãng Cathay Pacific, tôi mới thấy cảm giác mát lạ 

phía dưới quần...

Chiếc quần bị rách đáy từ khi nào mà tôi cứ 

hồn nhiên đóng thùng cho chuyến đi thay đổi cả 

cuộc đời. 
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Mẹ...

N

hững ngày tháng 5 này, 36 năm trước 

con ghé nhà thờ Fatima Thủ Đức để xin 

Mẹ che chở cho một chuyến đi không 

hẹn ngày về quê.

Đến được đất nước Nhật bình yên, không còn 

những áp bức, không còn cảnh trốn chui trốn nhũi, 

cuộc sống quá thú vị khiến con quên đi mất những 

lời hứa với Mẹ năm xưa, kể cả giờ kinh buổi tối.

20 năm sau, lần đầu tiên về lại quê nhà, trong 

một lúc chuyện trò với nội, nghe nội nói bâng quơ 

làm con chột dạ: 

-Những gì hứa với Mẹ Fatima... nhớ giữ đó nha 

con.

Rồi những ngày đầu tháng 5 của 10 năm trước, 

sau một cuộc khám nghiệm vì sức khỏe chuyển 
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biến lạ, bác sĩ cho biết, con đang bị bệnh hiểm ng-

hèo, khả năng chữa trị được hay không thì không 

biết vì các thông số của cơ năng gan đã vượt quá 

mức cho phép hàng chục lần. Bình tĩnh đón nhận 

thử thách, thế nhưng ông ta đã nói một câu kh-

iến cảm giác của con chùng xuống đáy tận cùng 

của tâm can: “Con gái anh còn nhỏ quá nhỉ!”. Xin 

bác sĩ 3 ngày để sắp xếp công việc, chuẩn bị cho 

một thay đổi của cuộc đời. 3 ngày đó, con vẫn đi 

làm nhưng khung cảnh chung quanh dường như 

thật khác. Và cũng thật lạ, lần đầu tiên con bắt gặp 

tượng Mẹ Fatima nhỏ bé trước cổng một tu viện 

trên đường ra ga. Ba ngày liền, con dừng lại đọc 1 

kinh mân côi, dâng Mẹ thử thách và xin Mẹ giúp, 

ít ra là cho tới ngày đứa con gái trưởng thành.

Ngày nhập viện, nhớ không lầm là 13 tháng 5... 

kỷ niệm 90 năm Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima, 

nhưng lúc đó, con hoàn toàn không nghĩ đến yếu 

tố này cho tới đầu tháng 5 rồi... đọc qua những bài 

viết về Mẹ, gợi nhớ ra ngày tháng đó vào năm nay, 

là đúng dịp 100 năm.

Bác sĩ làm lại các khám nghiệm lần cuối để 

chuyển lên bệnh viện lớn tiến hành mổ. Lấy máu, 

siêu âm, chụp cắt lớp, lần thứ nhất... Ánh mắt bác 

sĩ ngạc nhiên, chích thêm thuốc trợ hình để chụp 

thêm lần nữa cho rõ... Con lo âu, vì giờ kiểm tra 
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kéo dài hơn lần trước rất nhiều, có lý nào bệnh đã 

chuyển nặng?

Sau thời gian chờ đợi đầy bồn chồn, bác sĩ báo: 

- Khối u bất thường hiện ra trên hình chụp 

quang tuyến lần trước đã biến mất, anh không 

phải bị một bệnh mà cả bao tử, gan mật, ruột đều 

bị ảnh hưởng từ khối u này. Tạm thời chưa cần 

chuyển viện, anh nhập viện ở đây để tôi theo dõi 

biến chuyển.

Từ lúc biết có bệnh, lần đầu tiên con khóc, là 

những giọt nước mắt cảm tạ Mẹ, Mẹ đã cho con 

thêm một hồng ân lạ thường.

10 năm trôi đi... nhiều khó khăn, áp lực đến 

hàng ngày trong công việc nhưng nghĩ tới hồng ân 

đó, con tận hưởng những giây phút quí báu mà Mẹ 

đã ban, qua hình ảnh đứa con lớn lên từng ngày...

Osaka 13-5-2017
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Cha

H

ôm qua nghe tin Cha ra đi, những hình 

ảnh cũ kỷ của 45 năm trước chợt hiện về, 

tưởng như ngày hôm qua.

Đó là lần đầu tiên những đứa trẻ chỉ mới hơn 

10 tuổi như tụi con sống trong một căn nhà không 

phải nhà của mình, có “Cha” không phải cha của 

mình và có những người anh em không phải là anh 

em ruột của mình. Hàng trăm anh em tụi con, có 

đứa xuất thân gia đình rất nghèo, có đứa lại rất giàu, 

đứa con nhà nông, thằng con nhà lính; kẻ con nhà 

bán buôn... tính tình mỗi đứa lại càng khác nhau... 

Tuy nhiên sống dưới mái nhà của Cha, tụi con đã 

trở nên một, đã nhanh chóng bước qua những bỡ 

ngỡ ban đầu, từng bước đi vào một thế giới lạ chưa 

từng trải qua. Đời sống đó tưởng rằng rất khắc ng-

hiệt; nhưng không, nhờ sự hướng dẫn của Cha, tụi 



120

huy nguyễn & vũ đăng khuê

con vẫn được vui chơi, được hấp thụ nếp sống văn 

minh qua các cha cố Tây và nền giáo dục toàn vẹn 

của Pháp lẫn Việt. Để rồi, lúc phải ly tán trong cơn 

quốc biến, mỗi đứa một phương trời; tụi con vẫn tự 

hào là những đứa con của mẹ Sao Biển, của những 

cha giáo tận tâm. Để rồi gần nửa thế kỷ sau, dù ly 

tán khắp nơi, tụi con vẫn có thể tìm lại với nhau 

như những người thân ruột thịt.

Xa lắm rồi ngôi trường tiểu chủng viện Sao Biển 

nằm bên cơn sóng biển rì rào; cũ lắm rồi ký ức phủ 

rêu phong; vậy mà con vẫn nhớ dáng dấp rắn rỏi 

của Cha cùng đôi mắt tưởng chừng như nghiêm 

nghị nhưng đầy bao dung cùng những tiếng cười 

khúc khích của các sœur, các chú mỗi lần nghe 

Cha giảng vì lối nói chuyện vô cùng dí dỏm và 

lôi cuốn. Phong thái của Cha đã ảnh hưởng trên 

con và giúp con vượt qua những khó khăn sau này 

trong suốt cuộc đời lưu bạt.

Xin Đức ông Phê Rô cho con được phép gởi 

những dòng chữ này như một nén hương cảm tạ 

ơn thầy đã dưỡng dục đưa chúng con bước vào 

cuộc lữ trần gian

Phù Tang 7-3-2017
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Bạn Già!

Ô

ng bạn già của tôi bỏ đi vào một buổi chiều 

đông rét mướt.

Tôi với ông không thân tình kiểu sống 

chết cho lắm vì ông trên tôi 15 tuổi; ông thích 

nhậu bia trong khi tôi thích nhâm nhi chút Brandy 

trong những buổi gặp mặt; ông thích chuyện trên 

trời dưới đất với bất cứ lứa tuổi nào, với ai cũng 

được trong khi tôi thích chọn lọc…

Nhưng tôi quen biết với ông từ ngày tới Nhật, 36 

năm rồi còn gì. Ông lấy một bà chị không ruột thịt 

đi cùng trên chiếc tàu định mệnh từ Hải Sơn. Lúc 

ấy bà dẫn theo thằng con trai 6 tuổi, tôi còn nhớ 

ghe không có chỗ nằm, mẹ con nó bám víu ngay 

phòng máy, dầu bị đổ, nóng phỏng lưng thằng bé. 

Vậy mà nó không khóc, không làm phiền một ai.
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Thời buổi đó, đàn bà con gái còn rất ít nên tới 

trại tị nạn là mấy ông độc thân hỏi thăm ngay 

“hoa nào chưa có chủ”. Ông lúc đó khoảng ngoài 

35, có quá khứ lẫy lừng là đi lính biệt động quân 

thuộc loại “con mồ côi không sợ chết”, từng lăn 

lóc trên khắp chiến trường khốc liệt nhưng vẹn 

toàn thân trở về và lên ghe “tìm đường cứu nước”. 

Đến Himeji, làng Cơ Lộ, ông lại vẫy vùng trên sân 

cỏ đầy đá khiến tụi thanh niên như tôi chạy theo 

muốn giành trái banh của ông là bở hơi tai. Năm 

40 tuổi mà ông vẫn là cầu thủ không thể nào thiếu 

của đội người Việt Osaka mỗi lần dẫn quân đi đấu 

với Himeji và Kobe.

Ông lấy chị, tên của chị là Khuyên nhưng dường 

như người ta quên mất tên chị vì tên ông không 

đụng hàng… Phạm Bùa. Từ đó ai cũng gọi chị bằng 

cái tên chồng: chị Bùa!

Hai vợ chồng tiếng Nhật không thông, gặp 

nhiều khó khăn hơn ai khác trong cuộc sống; nhất 

là khi chị sinh thêm 4 người con với ông; tính luôn 

thằng con riêng của chị là 5; nhưng ít khi người ta 

thấy hai vợ chồng than phiền cho dù là những lúc 

cực cùng. Ngược lại cộng đoàn Osaka, Kobe, Hime-

ji… khi có chuyện gì nhờ vả đều nghĩ đến chị. 

Như tôi, cứ ỷ là người cùng tàu nên những khi có 

giao lưu Việt-Nhật, nhà thờ tổ chức Bazar, hội chợ 
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quốc tế v.v… thì lại “Chị Bùa nấu cho thùng phở, 

chị Bùa chiên dùm 300 cái chả giò, chị Bùa… làm 

dùm 100 ổ bánh mì thịt”… cứ như vậy phó mặc 

cho chị và người lẽo đẽo giúp chị khiêng thùng 

phở; giúp chị cuốn, chiên chả giò; giúp chị ướp 

thịt… không ai khác ngoài ông… Không chỉ có tôi, 

các Cha mình cũng vậy, mỗi lẫn có Đức cha hay các 

linh mục bên Việt Nam qua, nhờ anh em đi đón 

đưa thì mọi người thoái thác vì ngày thường phải 

đi làm… “con kẹt rồi cha ơi”; thế là Cha phải nhờ 

đến anh chị Bùa. Chị coi vậy lái xe rất tài, không 

cần Navi nhưng nơi nào cũng có thể chở tới… Chị 

có thể bỏ công việc riêng để giúp các Cha làm cái 

công việc chung; một cách nhẹ nhàng không đắn 

đo. Nhiều người mới tới đây sẽ ngạc nhiên khi hỏi 

tại sao anh chị lại có thể tự nhiên tự tại xoay sở 

hay vậy… Cha mỉm cười: ông bà ấy có “Bùa” mà.

“Chuyện gì dễ có chúng tôi Chuyện gì khó có 

anh chị Bùa…”

Hai hay ba năm trước, anh bị ung thư… không 

còn làm được việc gì nặng, nhập viện, xuất viện… 

nhưng lúc nào cũng lạc quan. Mới 1 tuần trước đây 

thôi, cộng đoàn Osaka tổ chức tĩnh tâm chuẩn bị cho 

Giáng sinh; chị, cũng chị chở vợ chồng ca sĩ Ngọc 

Huệ chạy lên chạy xuống, trong khi anh nén cơn đau 

để cùng vui trong buổi gặp mặt với mọi người.
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Xong, anh đi, rất nhẹ nhàng. Chị gọi được Cha 

Việt Nam tới lo thủ tục ở bệnh viện. Mỗi ngày có 

Cha đến cầu nguyện và làm lễ… Nhìn anh tôi cảm 

thấy cuộc đời thật vô thường, nhưng được như anh 

chị thật hạnh phúc dù không giàu có, không tài 

sản. Những đứa con bé bỏng ngày xưa của anh chị, 

từ thằng bé cùng lênh đênh trên chuyến ghe, đến 

những đứa tôi dạy tiếng Việt trong thời gian ngắn 

ngủi lúc tiểu học giờ đã lớn, đã tự thân tự lập.

Tối qua sau khi viếng anh xong, tôi gặp một đứa: 

- Quan tâm hơn tới mẹ chút xíu nhé, bà đã 

“kuro” một đời, cho gia đình và cho tất cả mọi 

người… Nó gật đầu: “Wakarimashita…”

Từ nay tôi không còn thấy dáng anh khiêng 

thùng phở từ trên xe xuống cho chị. Mọi người nợ 

anh chị nhiều lắm.

Osaka 20-12-2017
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Không khí văn nghệ thủa 
ban đầu đến Nhật, vào 

cuối thập niên 70, đầu 80

T

ôi có hứa với ông anh họ Vũ, người đã tạo 

cho tôi điều kiện để sinh hoạt văn nghệ 

văn gừng ở cái thủa người tị nạn VN mới 

chân ướt chân ráo đến Nhật, rằng... lúc nào rảnh sẽ 

ngồi viết lại những kỷ niệm, cơ duyên gặp gỡ với các 

đàn anh nghệ sĩ đầu tiên tại Nhật cũng như hải ngoại... 

Chưa tới lúc rảnh, nhưng sợ mình thất hứa và quên 

luôn, nên lúc bị stress quá về công việc, tôi bắt đầu óc 

của mình trở lại một thời rất đẹp theo kiểu nói ngày 

xưa là hoa mộng... mà chắc trong cuộc đời không có 

lần 2.

Năm 81 tôi đến Nhật, hành trang là cái quần rách 

và bộ đồ vượt biển đem từ Hương Cảng sang. Tâm 

trạng còn bàng hoàng sau một chuyến đi định mệnh 
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khiến mình không còn biết phải chuẩn bị những 

gì khi đến vùng đất mới. Muốn đi học ghê, nhưng 

nhìn thấy chữ Hán (Kanji) gạch gạch một đống, rồi 

nhân viên sở di trú phán một câu xanh rờn:

- Qua Nhật thì chỉ đi làm thôi chứ đừng mơ tưởng 

ai nuôi cho đi học! Thế là mộng vàng tan mây...

Định cư được một năm, tôi bắt đầu làm quen với 

những niềm vui nho nhỏ trên xứ người. Nhật Bản 

lúc đó đang trong giai đoạn phát triển cực thịch 

nên những dàn máy nghe nhạc stereo và những 

cây đàn keyboard quyến rủ đã hớp hồn chàng trai 

mê nhạc như tôi. Mua một cây keyboard (mà sau 

này gởi về VN, nghe bố tôi nói đã được Đức cha 

Hòa, Nha Trang tới ngắm nghía, thích vô cùng nên 

đã nhượng lại để Ngài sử dụng) sau những giờ cày 

mệt nhọc, tôi tập tành lại những nốt đàn mà ngày 

xưa đã lõm bõm học trong Tiểu chủng viện Sao 

Biển và từ Frère Trọng Nha Trang. Học không qua 

trường lớp và chẳng có bài vở nên chỉ chơi theo 

ngẫu hứng. Tuy vậy, người Việt lúc đó ở Nhật quá 

ít nên một mình một cõi.

Trong một Đại hội của người Việt tị nạn vùng 

Kansai, cậu bạn thân tên Khôi chơi guitar cùng với 

tôi cây keyboard, đệm cho tất cả các tiếng hát. Đầu 

thập niên 80, keyboard là nhạc cụ mới, thu nhỏ từ 
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cây đàn Electone có dàn trống đệm điện tử nghe 

rất lạ và đầy nên ai cũng thích. Lúc đó, có một phái 

đoàn từ Tokyo ghé xuống tham dự với phần đông 

anh em là sinh viên sang Nhật trước 75, thành 

viên lãnh đạo trong hội Người Việt Tự Do. Được 

gặp các “Dai-sempai” tiếng Nhật như gió và đặc 

biệt có trưởng ban văn nghệ Hội cựu sinh viên lúc 

bấy giờ là anh Khuê từng chơi đàn cho ca sĩ Thanh 

Lan lúc “nàng” cùng nhạc sĩ Phạm Duy sang Nhật 

tham dự đại hội nhạc trẻ 72, nên các thằng em 

vô cùng ngưỡng mộ. Ngoài anh Khuê, còn có anh 

Minh Phương là thành viên đoàn ca nhạc Hoàng 

Thi Thơ đi cùng người đẹp phu nhân Kim Thư 

cũng là diễn viên múa của đoàn mà mình chỉ từng 

gặp trên tivi nên không khí thật tưng bừng.

Anh chị Minh Phương theo đoàn ca nhạc Hoàng 

Thi Thơ sang Nhật trình diễn đầu năm 75, gặp 

biến cố không về VN được nên đành ở Nhật giúp 

cho phong trào văn nghệ của người Việt đình đám 

một thời ở đây.

Tuy nhiên, lúc đó cũng có một chàng nghệ sĩ tị 

nạn rất đặc biệt... Lê Trung Kiên đến từ Wakaya-

ma, chàng ôm cây kèn saxophone lên chơi bài Hạ 

Trắng sau khi nhờ ban nhạc 2 đứa đệm theo... Dù 

hoàn toàn không tập dợt, nhưng chơi kiểu chộp 

giựt ngay tại chỗ là nghề của các chàng nên tới lượt 
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các đàn anh trố mắt kinh ngạc, khán giả thì rất là 

“rạo rực” chỉ vì lâu lắm rồi mới thưởng thức đúng 

nghĩa một tiếng kèn chuyên chở được hết mùa hạ 

của Sài Gòn năm xưa đến cho người nghe.

Thế là anh trưởng ban văn nghệ Nhật Bản mời 

ba đứa lên Tokyo chơi cho một chương trình đặc 

biệt: Ca sĩ Nguyệt Ánh từ Hoa Kỳ sang hát trong dịp 

Tết 83 phục vụ đồng bào trong trại tị nạn Fujisawa.

Ở đây, đám đàn em gặp thêm được đàn anh 

đánh bass Trần Ngọc Giác, chơi trống Hồ Trần 

Hiệp. Anh Hiệp là một cựu sinh viên khá nổi tiếng 

vì đã sáng chế ra cái ống mút nước ngọt cho công 

ty mà anh đang làm với vai trò như là một giám 

đốc xưởng. Nước hoa quả được cho vào ống nhựa 

rồi để đông thành kem, người ăn sẽ cắn một đầu 

và mút... Ý tưởng này theo anh nói, được hình 

thành từ bịch nước mía rất quen thuộc với thời ấu 

thơ của chúng tôi ngày xưa và sản phẩm anh vẫn 

bán rất chạy cho tới bây giờ, chỉ tiếc một điều anh 

đã qua đời vì ung thư ở lứa tuổi còn tràn đầy năng 

lượng. Trước đó, anh giao lại dàn trống ban nhạc 

cho một người bạn chúng tôi vượt biên qua sau là 

Nguyễn Tất Khoa (Kobe). Ở VN, Khoa từng đánh 

trống cho các ca sĩ như Nhật Trường, Thanh Lan... 

đi hát chui ở các tỉnh nên nhanh chóng lắp ráp rất 

dễ dàng với anh em.
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Nguyệt Ánh là ca sĩ đầu tiên chúng tôi trình 

diễn cùng nhau tại Nhật, lúc đó những bài hát 

Vĩnh biệt Sài Gòn, Mưa Sài Gòn còn buồn không 

em, Em vẫn mơ một ngày về, v.v. ai cũng thuộc 

nằm lòng trong những tháng ngày ở trại tị nạn 

nên rất hào hứng. Ngoài chương trình chính, anh 

Khuê và anh Minh Phương còn có sáng kiến tổ 

chức một đêm phòng trà đặc biệt trong hội trường 

trại tị nạn khiến mọi người thổn thức với những 

bản tình ca bất hủ một thời mà lâu lắm mới được 

nghe lại bằng “live show”. Mạnh mẽ và cứng rắn 

khi hát nhạc đấu tranh, nhưng cũng rất lãng mạn 

và tình tứ khi trình bày những bản nhạc vàng một 

thủa với vẻ đẹp mặn mà... Nguyệt Ánh đã hớp hết 

hồn khán giả. Cũng trong đêm phòng trà có một 

không hai đó, anh bạn kèn saxo gặp lại người bạn 

gái thân thời trung học, mừng mừng tủi tủi. Chắc 

chẳng bao giờ gặp lại xúc cảm này phải không 

Kiên? Lúc đó mình cũng thèm có một bóng hồng 

ngày xưa nào đó hiện ra, mà chỉ có ma!

Từ dịp chơi nhạc này, các đàn anh và Hiệp Hội 

Người Việt tị nạn tổ chức hàng năm một hoặc hai 

lần, dịp Tết hoặc Giỗ tổ Hùng Vương, giúp cho 

chúng tôi có cơ hội gặp gỡ với những ca nhạc sĩ 

hàng đầu hải ngoại bấy giờ như Phạm Duy, Thái 

Hiền, Diễm Chi, Sơn Ca, Họa Mi, Don Hồ, Elvis 
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Phương, Hương Lan, Linda Trang Đài, Tomy Ngô, 

vợ chồng Công Thành - Lyn, Ý Nhi (Xuất thân từ 

chương trình tuyển chọn ca sĩ Nhật với tên thật là 

Lưu Huỳnh Châu, con của vũ sư Lưu Hồng hướng 

dẫn cho vũ đoàn Hoàng Thi Thơ) v.v... Trong thời 

gian đó, ban nhạc chúng tôi được tăng cường thêm 

những giọng ca ngọt ngào của phòng trà chui Sài 

Gòn xuống tàu sang Nhật như Tuyết Hương, người 

sau này trở thành phu nhân của anh trưởng ban 

văn nghệ; hoặc giọng ca thánh thót của một ca 

đoàn nổi tiếng Sài Gòn là cô Anh Đào, v.v.

Cho tới năm 2000 thì ban nhạc tạm rã đám. 

Tưởng đã giã từ sân khấu thì may quá, cách đây 

4 năm, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thuyền nhân 

VN đến Nhật, Cha C.S.Thân đã đứng ra tổ chức 

mời Lâm Thúy Vân, Thanh Lan... để anh em có 

dịp ôm lại cây đàn. Tuy nhiên ban nhạc “Sống Gi-

ang” đã thay đổi nhiều. Khôi và gia đình anh Minh 

Phương đã lưu lạc sang xứ sở Kangaroo, ban nhạc 

được tăng cường thêm tại chỗ với Diệm (Kobe) 

chơi bass, A.Tài (Kobe), A. Khánh (Osaka) guitar. 

Trong đêm nhạc đó, anh Khuê giải nghệ với bản 

“Nắng Chiều” đệm lần cuối cho ca sĩ Thanh Lan 

ngày trở lại... bùi ngùi ghê!

Osaka 27-7-2017
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(Kỷ niệm 36 năm đến Nhật nhằm ghi lại thủa 

đầu tiên người Việt định cư).

Tập 1. Tháng 10-1981 (Chiêu Hòa năm 56)

Chuyến bay chở 35 thuyền nhân từ HongKong 

đáp xuống phi trường Osaka (Lúc bấy giờ là phi 

trường Itami vì chưa có Kansai). Thôi, chia tay 

đảo Cửu Long sau 3 tháng tạm bợ; chia tay những 

người bạn Sài Gòn vụt đến rồi đi; những buổi tối 

trình diễn văn nghệ bỏ túi trước hàng ngàn thuyền 

nhân tiếc nuối dư âm ngày cũ, những con người 

khao khát ngày đi tới một bến mới và khắc khoải 

cho một giấc mơ trở về không biết bao giờ nguôi.

Riêng tôi còn tơ vương thêm mấy cô nàng 

Nha Trang tình cờ quen trong trại. Các cô mang 

dáng dấp rất Tây, yêu cầu đám con trai mới lớn 

Thời Showa - Chiêu Hòa 
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hát những bài Aline, Adieu Jolie Candy, Tous les 

garçons et les filles, v.v. Hỏi sao thích nhạc Pháp, 

các nàng nghênh mặt: 

- Tụi chị (xưng chị chứ không thèm em) từng 

học ở College Français. 

Ui chao, tưởng trường nào té ra là - Cô Lé Bán 

Chè...(Danh từ chúng tôi trực dịch từ phát âm Col-

lege Français), xa lạ gì với những dân La San, Sao 

Biển... Nữ ca sĩ quá cố nổi tiếng Ngọc Lan cũng đã 

từng học ngôi trường này. Giờ đây, nhớ lại những bài 

hát chia tay đó, sao thấy thật thấm thía ngậm ngùi.

Nhóm tàu chúng tôi lúc đi từ Hải Sơn, 50 người, 

được tàu Nhật cứu đưa vào Hong Kong ở 3 tháng 

để làm thủ tục đi nước thứ ba. Khi tới Nhật bị chia 

ra làm hai; 15 người về Tokyo chờ chuyển tiếp. 

Hầu hết là đực rựa tuổi nghĩa vụ; nữ độc thân đếm 

ra được 6 người nhưng chỉ có 2 nàng là cùng đi về 

Himeji. Số tôi hên (sau này thành xui), cặp một 

nàng, sống chết với nhau từ lúc xuống ghe.

Chuyến xe bus đưa chúng tôi về thị trấn Hime-

ji, nơi có trại định cư đầu tiên của chính phủ Nhật. 

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ định cư ở 

cái quốc gia này, lý do đơn giản là chúng tôi hoàn 

toàn không biết tiếng và khi ra đi thì chỉ nghĩ tới 

một là Mỹ hai là Pháp, nơi tôi có thể sử dụng vốn 
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liếng ngoại ngữ ít ỏi của mình. Buổi cơm đầu tiên 

được tiếp đón trong trại là ly mì tôm, đói nên ăn 

ngon lạ... đây là ly mì mà có lẽ suốt đời tôi khó 

quên hương vị của nó.

Lần đầu tiên làm giấy tờ trong trại, tôi mới biết 

năm sinh của mình đã bị thay đổi. Thay vào năm 

Tây lịch “một ngàn chín trăm hồi đó” là Chiêu Hòa 

năm.... Hỏi ra, là niên hiệu Thiên Hoàng và cũng 

đặc biệt thay, đó là vị Thiên Hoàng lịch sử, người 

đã lên tiếng đầu hàng quân đội đồng minh để cứu 

trăm triệu thần dân thoát thảm họa nguyên tử. 

Thế chiến thứ Hai chỉ từng được biết qua những 

trang sách, tưởng rất xưa, không ngờ có ngày mình 

trở thành thần dân của ông ta.

Ở lâu, ngoài cái niên hiệu, còn biết thêm giai 

cấp dân dã của Nhật mới có họ (Họ-tên) từ hồi 

chiếu chỉ của Minh Trị thiên hoàng năm thứ 

3 (1870) yêu cầu thần dân phải có họ để ghép 

với tên, tức chỉ chừng hơn 140 năm trước. Riêng 

giai cấp võ sĩ, tướng quân thì đã có Họ khi được 

phong tước. Chắc chiếu chỉ gấp rút nhằm cải tổ 

lại hành chánh, vì thế mà để cho khỏi mệt đầu, 

người nào ở ngay núi thì lấy tên Yamamoto (山本 

– Sơn Bổn), dưới núi thì lấy tên Yamashita (Sơn 

Hạ), giữa núi là Nakayama (Trung Sơn), trên núi 

thì có tên Ueyama (Thượng Sơn); giữa sông thì 
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Nakagawa (Trung xuyên), giữa rừng và núi thì 

Moriyama (Sơn Lâm), v.v.

Mà cũng ngộ, ai cũng có họ rồi, trong khi Hoàng 

gia lại chỉ có tên vì dụ như Thiên hoàng hiện tại 

tên là Akihito (Minh Nhân), thái tử là Naruhito 

(Đức Nhân).

Chúng tôi sống trong trại, chỉ có ăn và học, mỗi 

tuần Cao Ủy tị nạn tài trợ cho 2100 yen tiền xài 

vặt, tính ra mỗi ngày được 300 yen. Nhóm đi từ 

đảo qua, là dân định cư nên học 3 hay 4 tháng 

xong là phải đi kiếm việc làm, trong khi những 

người ở trại tạm cư bên cạnh của Caritas Japan 

lập ra dưới sự chăm sóc của Cha Harrie thì được 

đi làm bên ngoài thoải mái, rủng rỉnh tiền lương 

ngày 4000 yen, tuần 16.000¥, gấp gần chục lần tụi 

tôi. Vậy chứ chiều chiều học xong, hai trại hay tổ 

chức đấu bóng chuyền hoặc đá banh, cá độ thùng 

bia. Dân tạm cư nhà giàu thì không xót chứ dân 

nhà nghèo mà thua cả thùng thì đau lắm.

Đang vui vẻ với không khí như vậy thì tôi nhận 

tin “sét đánh”, bà sœur Nhật phụ trách sức khỏe 

cho dân tị nạn bắt tôi nhập viện gấp vì có “vi trùng 

lạ” trong người. Quái, khỏe mạnh như mình mà 

vi trùng nào xâm nhập được. Cho tới nay tôi vẫn 

không nhớ được tên bà sœur già hiền hậu này vì 
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quen gọi là sœur Daijobu... Chẳng là, ai bị bệnh gì 

bà cũng an ủi là Daijobu (Không sao) hết. Nhưng 

với tôi bà lại nói là “Abunai” (nguy hiểm). Nhưng 

“Abunai” cỡ nào tôi cũng không buồn bằng chuyện 

xa cô bạn gái. Dù là bệnh viện chỉ nằm phía bên 

kia đường của trại. Tôi linh cảm, cuộc đời tôi sẽ 

thay đổi do cái vụ nhập viện “abunai” này!

Tiếng Nhật mù trớt nên tôi chỉ biết bệnh tình 

qua anh thông dịch Cha Nhật mẹ Việt của trại tên 

Takeo. Theo bác sĩ, vi trùng lạ là vi trùng sốt rét? 

Úi trời, vi trùng này ở VN hà rầm mà lạ gì?

Không, ở Nhật họ đã diệt tận gốc và người mang 

vi trùng sốt rét như tôi thì cả là một sự may mắn 

cho các chàng bác sĩ tương lai vì được nghiên cứu 

bằng xương bằng thịt. Hồi tưởng lại, con vi trùng 

này đã vào người tôi khoảng năm 79, 80 gì đó, 

lúc tôi bị đưa đi nghĩa vụ lao động (Do có lý lịch 

Công giáo nên tôi và một số thầy thuộc các dòng ở 

Thủ Đức bấy giờ bị đưa lên Phước Long cầm cuốc 

thay cho cầm súng. Một trong các thầy cùng trại 

hiện nay đã trở thành giám tỉnh dòng Tên là Cha 

Vinh Sơn Phạm Văn Mầm). Sau 6 tháng thì tôi 

được chuyển sang cầm đàn nhờ biết chút tài vặt 

và trong một chuyến đi lưu diễn ở một vùng khỉ 

ho cò gáy Bù Gia Mập thì mấy con vi trùng sốt rét 

chui ra tấn công tôi dữ dội. Trong lạnh run, ngoài 
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nóng gần 40 độ, đầu óc chỉ thấy ánh sáng mờ ảo ở 

cuối một con đường mà người ta nói là tình trạng 

sắp về thế giới bên kia. May nhờ mũi tiêm của cô 

y tá dễ thương có cái tên lạ Nghinh Xuân mà tôi 

thoát chết.

Bây giờ qua Nhật, chắc sau một chuyến hải 

trình và thời gian thiếu thốn trong trại Hongkong, 

mấy con vi trùng này lại rủ ra nghịch tiếp. Xui cho 

chúng, gặp bác sĩ Nhật, kỳ này bị diệt tận gốc; và 

cũng xui cho tôi, sau 3 tháng nằm viện tôi về trại 

cũng đúng lúc cô bạn gái cần tôi có một sự lựa 

chọn.

Tôi chúc em hạnh phúc! Trong khi những bạn 

bè khác tìm công ty gần để đi làm chung, nương 

tựa lẫn nhau thì tôi lủi thủi khăn gói một mình. 

Với trình độ tiếng Nhật lõm bõm học trong lúc 

nằm trên giường bệnh (còn tệ hơn các bạn Thực 

Tập Sinh qua sau này), vậy mà tôi cả gan đi tàu từ 

Himeji lên Osaka để tìm tới công ty mà trại giới 

thiệu. Hành trang có một túi đựng đồ mà “em” 

đã lấy cái váy nhung cũ người ta cho để may cho 

tôi, trong đó có bộ quần áo vượt biển hai đứa mặc 

chung lúc tới Hongkong, một vài bộ đồ cũ nhận từ 

trại Himeji, một tập nhạc kỷ niệm cùng những lá 

thư đã mòn theo ngày tháng.
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Tôi đi để quên và chính thức bước vào đời tập 

hai, Nhật Bản đang là lúc cực thịnh của thời đại 

Chiêu Hòa. Xe điện đi qua những địa danh Gia Cổ 

Xuyên (Kakogawa), Thần Hộ (Kobe) rồi hướng về 

Đại Bản (Osaka). Văng vẳng đâu đây là tiếng hát da 

diết của Sĩ Phú:

“Bến ấy ngày xưa người đi, vấn vương biệt ly...”

Tập 2. Thời Showa - Chiêu Hòa

(Thật ra chuyện của tôi rất bình thường, cũng 

như mọi thanh niên tới Nhật mấy mươi năm trước 

thôi; có điều thông qua câu chuyện của mình, tôi 

muốn gởi tới hình ảnh nước Nhật thủa ban đầu 

chúng tôi tới lánh nạn và định cư. Nếu không viết 

lại, chắc cũng không còn ai cùng thời với chúng tôi 

nhớ đến. Những đàn anh viết lách nổi danh trên 

văn đàn VN ngày xưa như nhà báo Lê Thiệp, phóng 

viên chiến trường kiêm nhà văn Anh Thuần, nhà 

văn Y Yên, là những người đã có tác phẩm về nước 

Nhật lúc “Chân ướt chân ráo” (Tên tác phẩm của 

anh Lê Thiệp) tới đây, nhưng tất cả đều đã qua đời. 

Trong đó thương tâm nhất là anh Y Yên, người gốc 

Nha Trang, đã xuất bản một ký sự rất hay về nước 

Nhật nhưng bế tắc trong cuộc sống, anh đã tìm 

đến cái chết mà hơn chục ngày sau những người 



138

huy nguyễn & vũ đăng khuê

láng giềng mới phát giác. Nước Nhật không phải 

là mầu hồng… Cũng cám ơn người anh Vũ Đăng 

Khuê, cựu chủ bút tờ báo nổi tiếng của người Việt 

tại Nhật, đã giúp tôi cộng tác làm báo với anh hơn 

20 năm và giờ đây đốc thúc tôi cầm bút lại… Xin 

mời quí vị tiếp tục những mảnh vụn ký ức thời 

Chiêu Hòa…)

Vậy là một mình một túi, tôi đi tàu lên Osaka 

với vốn liếng từ ngữ A, I, U, E, O.

Đầu thập niên 80, Nhật Bản đang trên đà cực 

thịnh của nền kinh tế bong bóng. Tôi chẳng khác 

gì thằng khờ ra tỉnh. Ông giám đốc nhân sự của 

công ty đứng chờ tôi ngay cửa ga, xong chở tôi về 

một khu phố ngoại ô của thị trấn Neyagawa có 

tên là Korien… Hương Lý Viên. Cái tên làm tôi 

nhớ lại bảng hiệu thu băng nhạc của ông già ngày 

xưa tại Nha Trang là Hương Thời Gian… Mà cũng 

không ngờ, 20 năm sau, tôi có đứa con gái, đặt tên 

nó là Cao-Ly theo âm Hán Tự Kori: Hương Lý, Mùi 

hương của quê nhà… Dường như quá khứ, hiện 

tại và tương lai nó có cái gì đó nối kết một cách vô 

hình với nhau trong tiềm thức.

Phố xá của Nhật thời Chiêu Hòa toát lên vẻ gì 

đó khá đặc biệt, nhộn nhịp nhưng không ồn ào. 

Siêu thị và cửa hàng Combini còn ít nên phố chợ 

(Shotengai) là nơi phản ảnh đầy đủ nhất sinh hoạt 
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đời thường. Các công ty thì phần nhiều là hạng 

nhỏ theo kiểu gia đình hoặc tầm trung chừng vài 

chục người.

Xí nghiệp tôi sản xuất sơn để in lên các ống 

tuýp bằng kim loại. Tuy nhiên khâu của tôi thì làm 

một loại keo vô hại dùng để kết dính cái nắp giấy 

bằng thiếc với bình nhựa chứa nước ngọt Yakult. 

Tôi cũng không hiểu sao mình lại đi chọn công ty 

này trong khi hầu như các thanh niên tị nạn khác 

chọn nghề gia công cơ khí, tiện phay… loại ngành 

nghề rất thịnh hành trong bối cảnh Nhật đang dẫn 

đầu sản xuất máy móc, thiết bị điện gia dụng và xe 

hơi trên toàn thế giới, rất cần công nhân.

Lương tháng của tôi, năm 1982 là 120.000 yen 

chưa trừ gì cả, tính ra không được 500 Đôla Mỹ 

(theo thời giá 1$=250 yen). Một cậu học sinh Nhật 

tốt nghiệp cấp 3 lúc đó cũng nhận chừng 130.000 

yen mà thôi. Qua thời Bình Thành (Heisei), mức 

lương này là 160.000 yen và đứng chững ở mức 17 

man cho tới nay. Tuy nhiên, tiền yen càng ngày 

càng lên giá, nên tính ra Dollars Mỹ là 1700$, hơn 

gấp 3 so với 30 năm trước.

May mắn được ở Ký túc xá công ty nên tôi chỉ 

mất tiền nhà, điện-nước- ga 8.000 yen hàng tháng; 

tiền ăn do một bà bếp nấu cho 2 bữa cũng chỉ 

7.000 yen. Trừ bảo hiểm, thuế chừng 15.000 yen. 
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Còn 9 man trong tay. (Xem xem với các em thực 

tập sinh bây giờ). Tháng đầu tiên tôi làm luôn 3 cái 

radio-casette, mỗi cái 15.000 yen để gởi về gia đình 

làm vốn sống qua ngày. Sau đó tháng nào cũng 

mua vài cái, từ từ cho mấy thằng bạn thân vì lúc 

ra đi đã hứa với tụi nó; và cũng để nhớ lại những 

buổi chiều mưa gió leo lên cái gác nhà thằng bạn 

Đông Lua ở Tam Hà, hay căn lầu Thanh Cảnh ngay 

đầu chợ Thủ Đức của Phi-Dê để nghe những cuốn 

băng nhạc Pháp trước 75 còn sót lại...

Lúc đó ở VN, nhà nào có cái radio-casette nghe 

nhạc là thuộc hàng “tiểu đại gia”, thêm cái Hon-

da-Cup là “đại gia” lắm rồi. Gần đây có dịp về gặp 

một thằng bạn nối khố, hắn ngập ngừng: 

- Tao có chuyện này giờ mới nói với mày… Cái 

cassette xưa mày tặng, tao đã bán để lấy tiền làm 

đám cưới, chứ lúc đó kẹt quá…

Úi trời ơi, tưởng gì, được phụ một chút ít cho 

cái sự trọng đại nhất cuộc đời nó là mình vui lắm 

rồi. Thời buổi đó, ai cũng bán lưng cho trời… đâu 

mong nó giữ để làm kỷ niệm… mà có để tới bây 

giờ chắc đem đi cho còn bị chửi…

Hạnh phúc của tôi lúc đó, là những bức thư gia 

đình báo cho biết đã nhận món quà từ Nhật gởi về, 

hoặc là của bạn bè kể chuyện bên kia bờ đại dương. 
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Trong đó có một “thiên thần” tôi nặng nợ, nhưng 

không trả được… Hai đứa không dám nói chuyện 

xa hơn cái giới hạn anh em mơ hồ; vì lúc đó ra đi là 

coi như hết đường quay về, tạo làm chi thêm cái hy 

vọng ảo ảnh dù lúc đó mình rất muốn. Cô nàng cần 

mẫn mỗi tháng 1 lá thư, liên tục 15 năm trời… kể 

chuyện nhà, chuyện Thủ Đức cho tôi vơi nỗi sầu xa 

xứ cho tới khi tôi lấy vợ, rồi ngưng.

“Tháng 5-83

Chiều nay dự lễ về mệt kinh khủng. Đạp chiếc 

xe lên đỉnh đồi tưởng như nó đang tuột dốc. Lái 

xe đạp mà cứ ngỡ xe GMC. VN khí hậu nóng lắm, 

lạ lắm anh ạ, khắc nghiệt vô ngần, lạnh cũng dữ, 

nóng cũng không thua ai...

Tháng này anh còn nhớ tháng gì không anh? Lễ 

chiều chỉ có 3 mạng hát kinh cầu Đức Mẹ. Ca đoàn 

dạo ni bết lắm anh ơi, phải nhập ca đoàn thiếu nhi 

mới hát nổi thánh lễ, mấy anh chị lo chạy mánh 

đâu hết ấy, kể cả Anh… Vậy mà mỗi lễ anh không 

bị bỏ quên đâu. Chiều nay đi lễ về, ngang qua văn 

phòng xã, nghe loa đọc tin trẻ lạc, Ph. không nín 

cười được anh ạ… Anh biết sao không: “Em bé 

Nguyễn Thế Huy, bệnh đãng trí, 14 tuổi ai thấy em 

lang thang ở quán chè xin đem về xã, đa tạ 2000 

đồng”! Anh hiểu không, sao em chẳng hiều gì cả, 

chỉ tức cười là có người trùng tên…
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Những chuyện cỏn con như thế khiến tôi cũng 

nguôi bớt phần nào nỗi buồn xa xứ, nhất là cả cái 

Osaka lúc đó đi cả năm không đụng được người 

Việt nào, khác với bây giờ, đi đâu cũng thấy bi bô.

Hơn 30 năm sau, tôi về gặp lại người bạn thân 

trong ca đoàn Thủ Đức, hỏi thăm thiên thần của 

ngày xưa; hắn cho biết, sau khi tôi lập gia đình, 

nàng có cho đứa em đi du học bên Nhật nhưng 

không báo cho tôi. Trong đợt động đất vùng Đông 

Bắc năm 2011, cậu em bị sóng thần cuốn trôi mất 

tích. Nàng sang Mỹ, sống cuộc đời không khác gì 

nữ tu. Sáng đi lễ, xong về đi làm… không dùng 

mạng xã hội. Mày muốn liên lạc cũng vô ích thôi.

Tôi cay xè khóe mắt. Nhờ Facebook, Bạn bè tôi 

nối lại cũng gần hết chỉ còn nàng.

Trở lại kiếp trâu cày. Công việc lao động hằng 

ngày của tôi cũng khá nặng. Vác những bao nguyên 

liệu 20 kg leo lên cầu thang đổ vào nồi “lẫu” 200 

kg, nấu chảy xong cho dung dịch ra những tấm vỉ 

sắt bằng cái chiếu của Nhật, tới lúc vừa khô thì 

cầm con dao cắt thành từng khoanh nhỏ để cho 

vào thùng. Trong thời gian chờ nó cứng thì cầm cái 

dùi gọt; cạy những miếng rác bụi dính vào khoanh 

sản phẩm đã làm ngày trước. Bàn tay ngày xưa đàn 

địch trở nên chai sạn… khổ nhất là mùa đông, nó 

nứt tới mức chảy máu… đau chịu không thấu.
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Tụi thanh niên thiếu nữ trong công ty chắc 

cũng thương cảm thằng thư sinh như tôi nên hay 

rủ đi chơi. Lần đầu tiên, tôi mới biết môn bowling, 

cái môn này thì tôi khoái chứ trò chơi leo tàu lượn 

cảm giác mạnh ở công viên giải trí mà sau một lần 

thử nghiệm tôi thề không thèm chơi lần thứ 2. 

Lâu lâu, mấy ông già rủ đi uống snack-bar tán dóc, 

hát karaoke với mấy bà già, lúc trả tiền thấy ớn 

ợn… Mỗi người mất 5 hay 6 sen (6.000 ¥) là bình 

thường. Hèn chi tiệm snack của Nhật mọc lên như 

nấm và chỉ tàn rụi khi loại hình kinh doanh kara-

oke ra đời. Mà cũng lạ… đàn ông Nhật có gia đình 

thời đó chỉ biết có làm việc rồi đi snack-bar hoặc 

pachinko, (tôi sẽ kể vụ pachinko này vào tập sau); 

ít tiền hơn thì vô mấy quán nhậu bình dân đứng 

uống lai ra gọi là “tachinomi”; 10 hay 11 giờ đêm 

mới lê lết cái thân về nhà; con cái đi ngủ hết. Chỉ 

còn vợ ngồi chờ dọn cơm, nấu nước tắm.

Nghe vậy, chắc mấy thằng bạn VN thế nào cũng 

tấm tắc: -Đúng là ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ 

Nhật… Đừng có ham… lúc chưa là gì của nhau, 

gái Nhật nó chiều tới đỉnh, nhưng khi nàng trở 

thành cái xương sườn của chúng ta thì chuẩn bị 

tinh thần. Lương làm bao nhiêu, mang đầy đủ 

phong bì về nộp. Vợ Nhật sẽ đếm từng tờ và trích 

ra cho 10% xài vặt. Ví dụ như làm tăng ca chết lên 



144

huy nguyễn & vũ đăng khuê

chết xuống được 20 man (200.000 yen), nàng phát 

cho 2 man tiêu trong 1 tháng. Tiền đâu mua quà 

gởi về cho ông bà già VN. Thế là xong. Không thiếu 

gì những trường hợp chàng VN lấy vợ Nhật để rồi: 

Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người…

Đường ai nấy đi vậy!

Tuy nhiên làm không cực bằng chuyện không 

rành ngôn ngữ, nhiều khi làm sai, bị nghe la chí 

chóe tủi ơi là tủi. Phải đi tìm chỗ học, mà học thì 

không có tiền. Tôi mới chợt nhớ ra, lên Osaka mấy 

tháng mà chưa thấy cái nhà thờ. Hồi ở VN nghe 

nói, đi vượt biển sang Mỹ, thường sẽ có giáo dân 

của nhà thờ bảo trợ, giúp đỡ dạy tiếng tăm. Vì thế 

những ngày nghỉ sau đó tôi cố gắng đi hỏi, nhưng 

thật thất vọng vì người ta chỉ toàn vô nhà thờ Tin 

Lành hoặc giáo phái nào lạ hoắc.

Trên đường đi tìm loanh quanh, tôi bắt gặp cái 

tiệm cắt tóc gần nhà. Mấy tháng rời trung tâm… 

tóc mình cũng đã dài nên một phen đánh liều vào 

làm đẹp. Lần đầu tiên đi hớt tóc ở Nhật, trong đầu 

nghĩ cỡ 1000 yen tới 2000 yen là nhiều. Không ngờ 

tới lúc trả, ông thợ đòi 3 sen (3000) làm thằng nhỏ 

chới với vì trong túi chỉ có 2 sen. Lắp bắp xin về 

lấy tiền trả thêm. Chắc ông ta cũng thông cảm nên 

- Daijobu, daijobu (Không sao)… vừa chạy về lấy 

tiền vừa mắc cỡ gần chết.
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Một lần khác tìm không ra nhà thờ, ngược lại 

trên con đường mòn dẫn tới ga có loạt cửa tiệm 

in hình con gái sặc sỡ lạ lạ, mấy cô nàng ăn mặc 

mỏng manh chèo quéo. Gồng mình hỏi: Naka ni 

nani ka aru no? (Ở trỏng có gì dzậy em). Các nàng 

chu miệng: Biru Biru.. nomu? (Uống bia, uống bia 

không…) Lần này kinh nghiệm hỏi “Bao nhiêu” 

thì một cô ả nói: 3 sen - Oh chỉ bằng một lần cắt 

tóc. Kệ đi vào coi thử bia ôm của Nhật ra sao? Má 

ơi, lúc đó ghệ trẻ biến đâu hết… chỉ có bà già 

không thua mấy mụ snack hết thời ra ngồi rót bia. 

Chốc lát, có thằng mặt cô hồn ra liếc cười đểu nữa 

chứ. Thằng nhỏ tiếc tiền ráng uống nửa chai… 

không biết nói cái gì nên hỏi bừa: Sao không có 

em nào wakai (tre trẻ) hết vậy?… Ả đào già cười 

khúc khích: 3 man (30.000), có tiền không. Thằng 

nhỏ vội đứng dậy trả 3 sen rồi biến. Vọng theo 

tiếng nói của ả với thằng cô hồn: Honma Kodomo 

(Đúng là đồ con nít)!

Ngoài trời chiều đã tắt nắng, cơn gió lạnh đầu 

đông quất vào da mặt thằng nhỏ. Tái tê!

Osaka15-9-2017

Tập 3. Thời Showa Chiêu Hòa

Tôi ở cái nước Nhật này đúng 1 năm và gần 8 
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tháng không tiếp xúc với người VN nào nhưng 

tiếng Nhật cũng không khá hơn. Chữ Hán vào đầu 

chắc được chừng dăm chữ: -phải, trái, trước, sau, 

và “an toàn”; chẳng qua mấy chữ này lúc nào cũng 

chình ình gạch gạch một đống, thành “đống gạch” 

trên bức tường của hãng.

Công việc đã trở nên nhàm chán. May là những 

ngày nghỉ, đi la cà các siêu thị điện máy nên đầu 

óc cũng đỡ căng thẳng. Để dành được chút tiền, tôi 

bỏ nguyên tháng lương vác một dàn máy stereo ca-

sette -record player (Đầu dĩa than) về, lúc đó đầu 

CD vẫn chưa ra đời; đồng thời sắm một cái organ 

điện tử tập tành trở lại những nốt nhạc.

Lúc tôi rời VN, organ hiệu Yamaha YC-10 và YC-

20 được chế tạo từ những năm 70 vẫn là một gia 

tài có giá bằng cả căn nhà nhỏ. Hầu hết là nhạc cụ 

của các ban nhạc trước 75 để lại. Hình như một 

cây YC-20 khoảng 3 cây vàng, bằng số tiền tôi dùng 

để trả cho một chuyến đi đổi mạng. Qua bên này 

mới thấy, Nhật đã chế tạo những cây đàn kinh 

khủng hơn. Thay cho Electone cồng kềnh là Key-

board gọn nhẹ, đầy đủ các điệu nhạc; và thay cho 

những cây organ điện tử là Synthesize có thể tạo 

ra hàng trăm thứ tiếng ảo diệu. Xài thử xong, tôi 

gởi về cho thằng em kế... và từ một tên không biết 

chơi nhạc, hắn trở thành tay organ chạy show nổi 
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tiếng cho đoàn Hải Đăng ở Nha Trang một thời 

gian trước khi qua đời.

Tivi Nhật thập niên 80 tràn ngập các chương 

trình tìm kiếm tài năng ca sĩ và bóng chày (yakyu). 

Đặc biệt chương trình Star Tanjo (Ngôi sao ra đời) 

bắt đầu từ năm 1972 đã chọn ca sĩ quán quân đầu 

tiên là Mori Masako, 1973 là Yamaguchi Momoe, 

1976 là Pink Lady với Kei và Mie... là những ca sĩ 

rất nổi tiếng cho tới ngày hôm nay mặc dù đã giải 

nghệ từ lâu. Năm 1982, khán giả Nhật ngỡ ngàng 

vì một giọng ca lạ hoắc lên tivi: Lưu Huỳnh Châu. 

ca sĩ người Việt tị nạn 100%. Đây cũng là ca sĩ quán 

quân ngoại quốc duy nhất của chương trình này 

cho tới năm 1987.

Lưu Huỳnh Châu là con gái rượu của vũ sư Lưu 

Hồng, thầy dạy múa đoàn ca vũ nhạc Hoàng Thi 

Thơ. Trước năm 75, đoàn ca vũ nhạc này nổi tiếng 

nhất miền Nam với những tiết mục trình diễn kết 

hợp ca vũ vô cùng đặc sắc. Đầu năm 75, đang đi 

trình diễn ở Nhật thì quê nhà có biến, đoàn vũ 

trong đó có vợ vũ sư Lưu Hồng phải lưu vong tại 

Tokyo. Lúc đó vũ sư Lưu Hồng cùng 2 người con 

kẹt lại quê nhà. 4 năm sau ông dẫn con gái 9 tuổi 

là Lưu Huỳnh Châu và đứa em trai của cô vượt 

biển đến Mã Lai. Tháng 8 năm 1979, ba cha con 

Lưu Huỳnh Châu có thể xem là người tị nạn Đông 
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Dương đầu tiên đến Nhật định cư. Ngoài phu 

nhân Lưu Hồng, một số nghệ sĩ trong đoàn như 

anh Minh Phương, chị Anh Thư là những người 

tôi rất thân sau này, chọn ở lại Nhật để tìm cách 

bảo lãnh con cái cho nhanh chóng.

Giữa đất nước xa lạ, nghe xướng cái tên Việt 

Nam hát nhạc Nhật, trở thành ca sĩ chuyên ng-

hiệp... trời ơi... một sự hãnh diện tràn ngập. Có 

thể lúc đó người Nhật họ nghĩ VN là một nước 

chậm tiến “Mường- Mán” nào đó, tuy nhiên tuyệt 

đối không có sự khinh bỉ vì chưa có ai đá tàu hoặc 

ăn cắp vặt bao giờ. Tôi cũng không ngờ 10 năm 

sau, trên sân khấu Tokyo, gặp được người ca sĩ nổi 

danh năm xưa đã sang Mỹ lập nghiệp với cái tên 

Ý Nhi... và được chơi nhạc cùng với cô. Đó là một 

kỷ niệm không thể nào quên. Quí vị có thể nghe 

lại tiếng hát của Lưu huỳnh Châu thủa “debut” 35 

năm trước qua site youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=rbCai9_xfoI

Trở lại với thằng tị nạn VN không tên không 

tuổi, một buổi chiều đi chợ Daiei, tôi bắt gặp tà áo 

trắng với cái lúp không lẫn vào đâu. Oh Ma Sœur. 

CósSœur dòng, là chắc phải có nhà thờ gần đây. Tôi 

chạy tới chào sœur và hỏi nhà thờ... Sœur thoáng 

ngạc nhiên, tôi giới thiệu là người VN có đạo. Sœur 

dẫn tôi về thẳng nhà thờ Kori sau khi đi bộ quanh 
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co chừng 20 phút từ nhà ga. Từ đó, tôi mới biết, 

muốn hỏi nhà thờ Công giáo là phải có thêm chữ 

Catholique trước chữ Kyokai. Còn không, người ta 

sẽ chỉ mình vào nhà thờ Tin lành với cái tên chung 

là Christ Kyokai. Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. 

Thay đổi không phải là tìm được nhà thờ, tôi sẽ đi 

tu; mà là vì ông trùm giáo xứ một Chủ Nhật nọ, dẫn 

đến tôi hai tên VN chính cống. Tụi nó không có đạo, 

làm cùng hãng với ông trùm. Nhìn tôi, tụi hắn cũng 

ngơ ngác vì trong đầu cứ tưởng sẽ gặp một nàng con 

gái với cái tên trước đó được ông trùm phiên âm ra là 

“Nguyễn thị Phi” (từ Nguyễn Thế Huy). Chắc là thất 

vọng lắm vì hồi đó gặp gái Việt sướng không khác gì 

gặp mỏ vàng! Kệ cho hai tên lộ vẻ chán nản, tôi vui vì 

có đồng hương. Sau đó, tụi hắn rủ đi họp hội anh em 

cũng xuất thân từ trại Himeji, hiện lên Osaka lập ng-

hiệp. Tới một căn chung cư 2 phòng 6 chiếu ở quận 

Nishiyodogawa, không ngờ có chừng gần 20 tên tụ 

họp, bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện 

vượt biên rời VN như thế nào tới chuyện cày thê 

thảm trong hãng ra sao, rồi chuyện khan hiếm bồ 

bịch, tìm cái gì giải trí ở cái xứ Nhật này chứ không 

thì sẽ điên hết cả đám. Trong nhóm bạn mới, có một 

tên dáng dấp thư sinh, rất đẹp trai, chơi được đàn 

guitar, thế là từ đó hàng tuần, tôi có chỗ để đến xả 

stress, thỉnh thoảng xách đàn cùng hòa nhạc, hát hò.
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Vài tháng sau, tôi xin nghỉ chỗ đang làm. Một 

anh bạn trong nhóm giới thiệu cho tôi vào làm 

công ty của anh ấy đỡ vất vả hơn nhưng cũng lấm 

lem vì tiếp xúc ít nhiều với các hóa chất khắc kim 

loại. Anh này khá lanh lẹ và biết nhiều chỗ ăn 

chơi của Osaka mặc dù định cư sau tôi. Còn nhớ 

một buổi chiều thứ bảy... lần đầu tiên, anh dẫn 

tôi cùng gần một chục đứa thăm cái phố đèn đỏ 

của Osaka... có tên “Phi Điền Tân Địa”. Hàng trăm 

ngôi nhà nhỏ kiểu Nhật có đèn lồng treo trước 

cửa, nhìn vào ui chao, mỗi căn là một nàng mỹ nữ 

kiều diễm ngồi mời chào: Irassaimase... Nhà nào 

đèn tắt là có nghĩa em ấy đang “Shigoto” theo sự 

giải thích uyên bác của ông anh. Trong nhóm có 

mấy tên làm dạn vào hỏi thăm, tôi thì run “bần 

bật” làm một vòng nhìn cho đã con mắt xong ra 

tiệm cà phê đầu ngõ ngồi chờ...

Một hôm, trong buổi tụ họp cuối tuần thường 

lệ, xuất hiện một chàng trai dáng dấp phong trần, 

lớn hơn tụi tôi ít tuổi, giới thiệu là du học sinh 

của đại học Osaka, tên C. đang là thông dịch cho 

trại tị nạn. Anh hướng dẫn cho tụi tôi nhiều điều 

mới lạ của cuộc sống tại Nhật này và đề nghị 

thành lập một hội người Việt của Osaka. Nghe 

đâu Tokyo lúc đó cũng đã hình thành một Hiệp 

Hội Người Việt với hoài bão hướng về một sự thay 
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đổi đất nước trong tương lai và để giúp đỡ lẫn 

nhau trên xứ người.

Qua anh, tôi có dịp tham gia những chương 

trình của cộng đồng người Việt đầu tiên trên xứ 

Nhật, có dịp biết tới những đàn anh du học Đông 

Du thời đệ nhị để lại cho tôi muôn vàn cảm phục. 

Những đàn anh này (chẳng hạn như Hiệu trưởng 

trường Nhật ngữ Đông Du, Hiệu trường trường 

Nhật ngữ Sakura hiện nay; Chủ tịch Hội Người 

Việt Tự Do lúc bấy giờ, v.v.) đã sống những ngày 

vô cùng vất vả, cũng chia năm xẻ bảy vì nội chiến 

quê nhà nhưng không bao giờ làm những điều xấu 

hổ cho dân tộc.

Với chút tài vặt của mình, tôi gia nhập vào ban 

văn nghệ người Việt do anh Vũ Đăng Khuê, cựu 

du học sinh làm trưởng ban. Có dịp chơi nhạc cho 

những nghệ sĩ, ca sĩ thần tượng thời bé, cùng ăn 

cùng ngủ với “tượng đài” âm nhạc là bố già Phạm 

Duy lúc ông du Nhật, mà ngày xưa nghĩ là chỉ có 

thể gặp trong mơ. (Xin xem lại hồi ký Một thủa 

văn nghệ).

Anh C. cũng là người khuyên tôi nên đi học lại 

vì còn trẻ. Thế nhưng để có điều kiện đi học, cả là 

một vấn đề. May mắn anh em Tokyo cho biết Hội 

Liên đới người Tị Nạn Đông Dương dự tính mở văn 

phòng tại miền Nam, cần một người trực không 
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cần phải có mặt 8 tiếng/ ngày. Hội Liên Đới do 

các thành viên đảng Dân Xã (Tiền thân đảng Dân 

chủ, Dân Tiến hiện tại) đóng góp kinh phí để giúp 

đỡ người tị nạn Đông Dương. Vì thế tôi nghỉ công 

ty lần 2, nhận lời làm nhân viên thường trực của 

văn phòng với tiền trợ cấp sinh hoạt hàng tháng là 

80.000 Yen. Tiền lương ít ỏi nhưng tôi nghĩ mình 

sẽ có cơ hội đi học thêm, tối làm arubaito chắc 

cũng đủ sống.

Vậy là tôi có dịp cắp sách tới trường. Tuy nhiên 

để nhớ chữ Hán cả là một vấn đề. Tôi tìm động lực 

để cho chữ Hán vào đầu bằng cách đăng ký học lái 

xe hơi. Tất cả chữ Hán trong sách giáo khoa dạy 

lái và 1000 câu hỏi trong đề thi, khoảng 800 chữ, 

được thằng nhỏ dồn lại học trong 1 tháng bằng 

cách nhớ và hiểu mặt chữ (chứ không viết nổi). 

Tính ra mỗi ngày chừng 25 chữ thì trong 1 tháng 

giải quyết theo kiểu mì ăn liền cũng xong. Học 1 

tháng thi lấy bằng, kiếm được cái xe hơi cũ chạy 

đây đó giúp những công tác thiện nguyện lặt vặt. 

Thời gian rảnh rổi, ông anh trên Tokyo nhờ tôi 

viết vài bản tin cho tờ báo của Hiệp Hội. Thế là 

tôi trở thành cây viết bất đắc dĩ, mục nào cũng 

ôm... tưởng tượng như ôm cô gái xuân thì vậy! 

Thời đó, chưa có hệ thống vi tính với bộ chữ Việt 

nên phải viết bằng tay rồi gởi thư lên tòa soạn, cực 
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vô cùng. Một thời gian, khi đã trở thành cây viết 

chủ lực, ông anh chủ bút vận động cho tôi một cái 

máy đánh chữ IBM, có bộ chữ là quả cầu kim loại 

tròn, khắc đầy đủ dấu tiếng Việt. Phải đến cuối đời 

Chiêu Hòa, sau khi bỏ 2000 US để tậu bộ máy PC-

286 từ Mỹ qua với Font chữ VNI chạy trên MS-DOS 

thủa sơ khai, thì lúc đó cả người viết và người sắp 

xếp bài vở mới nhẹ gánh rất nhiều.

Về “nền báo chí” của người Việt tại Nhật Bản 

mà mình có góp phần lúc đó thế nào và bây giờ 

ra sao thì mời các bạn hãy nghe ông anh Vũ Đăng 

Khuê kể:

“Chỉ với một chút khả năng “đánh máy” và đọc 

lại bài ai đó viết để sửa lỗi chính tả, tôi dính vào 

chuyện “báo bổ” một cách thật tình cờ từ tháng 1 

năm 1976, bắt đầu từ “Ủy Ban Tranh Đấu cho người 

Việt tại Nhật” sau đó chuyển thành “Người Việt Tự 

Do”, một trong những nguyệt san hiếm hoi của 

cộng đồng người Việt tại Nhật mà hầu hết là sinh 

viên. Vật tiếp tục đổi, sao tiếp tục dời, qua nhiều 

biến chuyển, “Người Việt Tự Do” biến thành “Phụ 

Trang Á Châu” cho một tờ báo lớn, cuối cùng trở 

thành tờ “Hiệp Hội” của Hiệp Hội Người Việt Tại 

Nhật mà số đầu tiên phát hành vào tháng 7/1990.. 

Trong trách vụ nói cho văn vẻ là “chủ bút”, tôi đi 

tìm và tôi đã gặp được nhiều đàn anh và đàn em 
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trong đó có chú Huy hình như vào năm 1984.

Trên con đường “báo bổ”, Tôi rất may mắn, vui 

và hãnh diện mãi cho đến bây giờ là vì tờ báo qui 

tụ rất nhiều những nhân tài sống ngay trên đất 

Nhật, hoặc chỉ “ghé bến” một thời gian ngắn ngủi 

nhưng lại nhiều nặng nợ với cái xứ đất chật người 

đông này. Tôi có “trong tay” khoảng 80% số người 

cần thiết cho việc thực hiện một nguyệt san. 

Không vui sao được.

Tôi được truyền nghề, tôi đã hiểu sơ sơ thế nào 

là 5W1H, tôi đã biết chút chút layout, tôi đã hơi hơi 

biết cách “luộc lại” các bản tin, các bài phóng sự 

sao cho tạm vừa đủ... xài, v.v. từ rất nhiều các đàn 

anh tính về cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm như nhà 

báo nổi danh Lê Thiệp, phóng viên chiến trường 

Anh Thuần, ký giả Bùi Bảo Trúc, nhà báo Từ Ân, 

... và những đàn anh có kiến thức dồi dào như cụ 

Hồng Nhạn, nhà thơ Châu Diễn Hồng (năm nay đã 

95 tuổi) hải quân đại úy Nam Du, hải quân thiếu 

tá Hổ Cáp. Sang phần những đàn em (trong ý ng-

hĩa qua Nhật sau tôi hay tuổi ít hơn tôi) thì nhiều 

lắm kể ra không hết: Y Yên (tác giả Phù Tang Tạp 

Lục), Nguyễn Huy (với khá nhiều bút hiệu như 

Người Vén Màn, Huỳnh Vy Sơn, Trung Phong....), 

Ngô Văn Nam với những bài điểm sách “toàn bích”, 

Tiền Đạo với những bài bình luận về âm nhạc, thể 
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thao có một không hai, Phan Lê Dũng ở Mỹ với 

những bài dịch thuật chính xác đầy văn vẻ, Linh 

Vũ với những bài khoa học đâu ra đó, Nguyễn Hữu 

Ngọc rù rà rù rì kể chuyện nắng mưa và còn nhiều 

nhiều nữa..

Tôi đã cố gắng thực hiện chủ trương làm cho 

bằng được mục đích: báo tuy ít trang nhưng phải 

chuyên chở đầy đủ, chuyện từ thành tới tỉnh, 

chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện đời sống bên 

Nhật, chuyện... giải đáp tâm tình, nhưng ưu tiên 

phải là những chuyện ngay tại Nhật, chuyện thế 

giới... tính sau.

Trên nguyên tắc mỗi mục đều có người phụ 

trách, tôi sẽ là người tổng hợp cuối cùng trước khi 

trình làng, nếu hơi “thừa” thì cắt bớt hoặc để dành 

và “thiếu” thì phải tự động “lấp đầy”... Nhưng trên 

thực tế hầu như “thừa” thì hơi ít và “thiếu” thì hơi 

nhiều, nhất là khi “trở trời trái gió” dù quá “thời 

hạn” nhưng vẫn còn trống trơn.... Lẽ dĩ nhiên tôi 

lãnh đủ, và có lẽ cũng vì yếu tố này mà khi “đến 

hạn” mà gặp tôi là ai nấy cũng đều “né” vì tôi sẽ 

“cằn nhằn”, tôi sẽ “năn nỉ”. Kể một chuyện bên 

lề cho các bạn nghe cho vui: trong một tiệc cưới 

của một người bạn, tôi gặp cha Nguyễn Hữu Hiến, 

chủ chiên của cộng đoàn công giáo tại Nhật, tôi “ỉ 

ôi” xin bài. Một tuần sau cha gửi cho tôi bài “Góp 
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với Bao La” với vài lời bỏ nhỏ: “May quá. Xong rồi. 

Cám ơn chúa đã ban cho nghị lực để vượt qua đòi 

hỏi của anh Khuê”. Ha Ha.

Riêng đối với chú Huy thì rất ít bị tôi “lầu bầu”, 

vì đôi khi ngoài phần chú Huy phụ trách thường 

xuyên, chú phải “lãnh đạn” thêm phần mà ai đó 

nửa chừng dở chứng.

Cuối cùng tôi đã tạm “chiếm” được mục tiêu: 

Tờ báo có khoảng trên dưới 60 trang với đầy đủ 

tiết mục. Tôi đã có mặt với tờ báo cũng khoảng 

gần 30 năm. Nay vì sức khỏe tôi đã tạm “rì-tai” 

chỉ đóng góp một chút xíu xìu xiu, tờ báo vẫn còn 

sống mạnh sống dai và nay đã tới số 325.  Vài lời 

trần tình trước khi chấm dứt.

Nay tuy bước vào tuổi hơn lục tuần nhưng nghĩ 

lại thấy cũng vui vì cuộc đời của mình may mắn 

gặp gỡ quá nhiều người có tài và có tâm mà trong 

đó có một thằng em Nguyễn Huy có nhiều tài 

nhưng.... cũng không ít tật, người đã xui dại tôi 

viết về những vui buồn của câu chuyện làm báo 

năm xưa..

Tôi kính trọng và thương tiếc vô cùng những 

đàn anh, đàn em thân thích đã mãi mãi ra đi như 

Lê Thiệp, Anh Thuần, bác Hồng Nhạn, hải quân 

thiếu tá Hổ Cáp, Y Yên, Nguyễn Hữu Ngọc.
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Riêng hải quân đại úy Nam Du thì nhờ chú Huy 

gửi hộ lời hỏi thăm của tôi với tất cả lòng kính 

mến nhé.

Chân thành cảm ơn tất cả những đàn anh, đàn 

em đã cùng tôi đồng hành suốt mấy chục năm 

qua. Một mảng “sinh hoạt” khá dài đầy ý nghĩa 

trong một mảnh đời đầy sôi động.

Trên đây chỉ là những câu chuyện hơi chủ quan 

vì có “dính dáng” tới mình, chứ thực ra “nền báo 

chí” của Nhật Bản còn nhiều điều phong phú lắm. 

Xin các bạn đóng góp thêm để thành bức tranh 

toàn cảnh nhé.

Osaka 3-10-2017

Tập 4. Góc tối Pachinko 

Có thể xem như tôi là người Việt tị nạn đầu tiên 

ở Osaka liều mình đi làm công tác xã hội với đồng 

lương “chết đói” nhưng điều đó không quan trọng 

bằng việc được nhiều thời gian hơn cho cá nhân 

để thực hiện những ước mơ. Tuy nhiên... chỉ vài 

tháng là tôi bớt cái “lãng mạn” tuổi trẻ.

80.000 Yen, tức khoảng 500 Đô Mỹ chỉ vừa đủ 

để trả tiền nhà và sinh hoạt ăn uống hàng ngày. 

Cà phê cà pháo với bạn bè hạn chế tối đa, chưa kể 
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tiền xăng, tiền sửa xe mỗi khi phải đi xa giúp đỡ 

cho một ai đó cần mình đưa đi làm các thủ tục giấy 

tờ, đi khám bệnh, giúp con họ vào trường học, v.v. 

Và điều làm tôi trằn trọc nhất là sự giúp đỡ cần 

thiết cho gia đình bên VN đã giảm đi nhiều. Tôi 

chỉ có thể nói với ba mẹ là đi học nên không dư dả 

như ngày xưa. Mẹ tôi thương con nên lúc nào liên 

lạc về, bà chỉ nói con một thân một mình, giữ gìn 

sức khỏe được là mẹ vui.

Nghĩ tới mẹ là tôi nhói lòng. Năm 17 tuổi bà 

xuống tàu “há mồm” di cư vào Nam một mình, 

vài năm sau lấy chồng, gặp phải ông chồng tính 

nóng như lửa. Tới lúc ông nguội tính thì bà đã 

nằm xuống.

Tháng 3-75, Nha Trang đổi chủ. Ba tôi trước đó 

làm công việc liên quan âm thanh và có bạn bè 

nhiều bên thành phần thứ 3 (gọi là Hòa hợp hòa 

giải) nên được mời ra phụ trách sở thông tin Nha 

Trang. Bao nhiêu máy móc ông đem lên cơ quan 

phục vụ, mừng vì “hòa bình” đã đến. Nhưng ngày 

vui chóng tàn... Tháng 6, các cán bộ ngoài Bắc vào 

tiếp thu, ông bị về vườn... trắng tay. Tất cả thiết 

bị được nhà nước mới quản lý dùm. Nhà tôi hoàn 

toàn không có một đồng thu nhập, lũ con nheo 

nhóc. Mẹ tôi từ trước tới nay chẳng biết buôn bán 

gì cả, nhưng chẳng lẽ ngồi nhìn chồng con chết 
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đói... bà lục lọi trong cái kho đồ phế thải của ba 

tôi, gỡ từng sợi dây điện, transistor, bóng đèn, 

diod... rồi ra chợ Đầm trải tờ giấy báo để mấy món 

phụ tùng điện linh tinh đó bán cầu may. Không 

hiểu sao cũng có người mua, đủ trang trải sống 

qua ngày. Sau này hết đồ nhà thì có mấy cậu bộ đội 

gỡ đồ phế thải còn sót lại trước năm 75 ở các cơ 

quan, căn cứ đem ra cho bà nhờ bán rồi chia nhau 

chút tiền lời nhỏ nhoi. Tôi vào Thủ Đức được bà 

nội và cô nuôi nên không hiểu hết những khổ cực 

của bà. Tới khi không thể ở lại, cần số tiền lớn lúc 

đó (3 cây vàng) để ra đi, bà gom hết, giấu chồng 

đưa cho tôi. Mẹ con đánh ván bài số mệnh.

Sau khi tới Nhật đi làm, tôi giục bà nghỉ ngơi để 

tôi lo sinh kế gia đình. Bà nghỉ, thì tôi bên này lại 

đổi hướng không còn làm cho công ty nữa. Trước 

đây hàng tháng gởi về cho cái máy, thùng quà bán 

chi tiêu; giờ mật độ gởi quà kéo thành 3 hoặc 4 

tháng. Tôi nghĩ bà cũng khổ tâm lắm. May mắn 

thằng bạn đẹp trai biết chơi đàn (mà tôi đã nhắc 

tới trong tập 3) về ở cùng nhà với tôi để chia sẻ 

khó khăn. Tên này là một thằng có tài, không học 

nhạc căn bản nhưng đánh rất chuẩn; ăn nói rất 

hay nên tôi cùng với hắn chơi nhạc, làm MC đám 

cưới cho bạn bè suốt mấy chục năm trời. Nhiều 

người chung quanh nói dỡn, chắc tôi và hắn Pê 
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Đê... hắn phang lại: Đưa người yêu mày cho tao 

thử xem, biết liền. Chung quanh hắn lúc nào cũng 

có bóng hồng; Nhật có, Việt có... nhưng hắn rất 

thủy chung. Cặp một là một duy nhất chứ không 

bắt cá hai tay trong khi tôi không có bóng nào thì 

cứ muốn đưa hai tay ra bắt!

Ông đàn anh cựu sinh viên thấy sinh hoạt của 

tôi “taihen” (đại biến!) như vậy nên tìm hàng gia 

công đem về văn phòng cho tôi làm kiếm thêm 

chút đỉnh. Ngày ông chở hàng về, mở ra... toàn đồ 

lót phụ nữ, công việc đơn giản như “đang giỡn”, 

xếp cho đẹp, bỏ vào bọc để họ đưa ra các cửa hàng. 

Đồ “nhỏ”, một cái 1 yen. Làm quen thì 1 phút xếp 

được 2 cái. 1 tiếng được 120 yen. Tôi chỉ rảnh buổi 

sáng vì buổi chiều đi học, 4 tiếng được gần 500 

yen. Tháng “cải thiện” được chừng 8.000 yen. Vừa 

làm vừa nghĩ viết bài báo gì cho tháng này và nhớ 

tới danh tướng Phạm Ngũ Lão ngày xưa ngồi đan 

sọt lo chuyện đánh quân Nguyên mà tự an ủi cho 

đỡ “nhục”:

- Cụ Lão đan sọt lo việc nước. Ta ôm đồ lót nghĩ 

vần thơ!

4 tiếng mà chưa được 3 Đô La, nản lắm... Từ 

“taihen”” trở thành “Hentai” (Biến thái) lúc nào 

không biết. Đang lúc không biết xoay sở làm sao 
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thì quới nhân lại phù trợ. Ông bạn từng giới thiệu 

tôi vào làm công ty anh ta và hướng dẫn tham 

quan phố đèn “Phi Điền Tân Địa” một hôm tới 

văn phòng rủ tôi ra chỗ “lạ”.

- Tao chỉ cho mày cái này, nếu hên và có khiếu 

mày sẽ sống thoải mái nhưng mày phải giữ kín, 

không cho ai biết. Tôi gật đầu ngay.

Anh ta đưa vào tiệm Pachinko. Đây là nơi chơi 

cờ bạc hợp pháp duy nhất của Nhật. Hình thức là 

bỏ tiền mua bi, hoặc đồng tiền kẽm (đồng xèng). 

Cho vào máy, vặn cái nắm để bi bắn lên trong khu-

ng máy; khi bi lọt vào cái lỗ trung tâm, 3 con số 

điện tử sẽ quay; nếu 3 con lẻ giống nhau 111, 333, 

555, 777... thì nó sẽ cho ra đạn (một danh từ được 

dân chơi để chỉ viên bi) ồ ạt. Ra một thau thì đem 

tới quầy trong tiệm đổi thành những cái thẻ mạ 

vàng. Sau đó đem những cái thẻ này ra khỏi cửa 

tiệm đổi tiền ở một kiosk nằm khuất gần đó, được 

chừng 5000 yen.

Sở dĩ phải qua hai ba giai đoạn là luật pháp 

Nhật không cho chơi cờ bạc trực tiếp bằng tiền. 

Đánh bài mà có tiền là coi như bất hợp pháp. Do 

đó trong tiệm Pachinko mua bi là để giải trí; nếu 

trúng bi, họ đổi thành thẻ (dạng quà tặng); và 

mình mang ra ngoài bán thẻ đó thành tiền. 

Ngoài đua ngựa, đua thuyền, đua xe đạp... là 
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hình thức cờ bạc truyền thống nhưng phải đi xa, 

người Nhật chọn các tiệm Pachinko vào giải trí sau 

một ngày làm căng thẳng. Ai máu mê cờ bạc thì rất 

mệt, nếu không trúng bi, 1 Man (100US$) sẽ đi đứt 

trong vòng 30 đến 45 phút. Ngồi 3 tiếng mà không 

ra đạn là tiền xài vặt của vợ cho tháng đó coi như 

đi đong. Tuy nhiên, thời Chiêu Hòa, mấy thằng 

chủ tiệm cũng còn nhân đạo, cài máy ăn máy thua 

đều nhau nên nếu chịu khó chạy tìm máy thì cũng 

có thể đút túi. Đó là chơi đàng hoàng, còn chơi 

mánh kiểu Việt Nam ta thì tôi sẽ đề cập sau.

Kiểu cài máy ngày xưa của cửa tiệm cũng lắm 

nhiều khê. Sau khi tiệm đóng cửa, khách ra về hết, 

chỉ còn trưởng tiệm ở lại mở khung kính máy cho 

một “kỹ sư sửa đinh”. Ông thợ cả này sẽ dùng một 

cái búa nhỏ, gõ vào cái đinh cửa ngõ trên đường 

bi lọt vào lỗ trung tâm. Hắn mà cho khép đinh, 

coi như máy đó bị “điếc” (bi khó vào được), còn 

máy cho ăn, sẽ cho đinh hở một chút xíu, mắt dân 

thường không thể nào dò được. Hàng trăm máy 

trong tiệm sẽ được điều chỉnh như vậy để thay đổi 

máy trúng hàng ngày.

Trở lại ông bạn tính truyền nghề gì cho tôi 

trong cái tiệm đầy khói thuốc này? Anh không 

chơi bi mà mua đồng xèng bỏ vào máy Slot kiểu 

trong sòng bài Las Vegas.
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Máy Slot trong tiệm Pachinko khoảng giữa thập 

niên 80 là loại American. Màn hình là cuộn quay 

3 hàng với hình ảnh trái cây và những con 7. Cho 

3 đồng xèng vào, đập lên cái nắm, cuộn hình sẽ 

quay và sau khi bấm từng hàng cho nó dừng lại, 

nếu có 3 con 7 thẳng hàng (trên, giữa, dưới hoặc 

nằm chéo thẳng hàng) thì lúc đó máy sẽ đổ thêm 

đồng xèng ra. Cứ tiếp tục cho từng đồng vào và 

dập thì 3 con 7 thẳng hàng ra liên tục cho tới khi 

đổ ra một lượng đồng nhất định trị giá khoảng 

5000 yen (40US$) là đem đi đổi được.

Anh nói tôi theo dõi cuộn hình, tôi cũng nhìn 

cho tới lúc anh nói, nó sắp ra 7. Và đúng như thiệt, 

trong chừng chục vòng 3 con 7 xếp thẳng hàng với 

tiếng nhạc chào mừng réo rắt. Anh hỏi tôi:

- Trước khi nó ra 7 mày có thấy gì không. Tôi lắc đầu: 

- Thấy nó quay thôi. Ông anh tốt bụng giải thích:

- Tí nữa mày nhìn kỹ mỗi lần tao đập cái nắm. 

Bình thường cuộn hình quay như nhau, tuy nhiên 

khi nào mà nó giựt một cái trước khi quay thì lúc 

đó là vào khớp, trong vòng 1000 yen (chừng chục 

vòng) sẽ ra 7. Biết tôi không có tiền, anh còn lấy 

một nắm đồng xèng đưa cho tôi trước khi đi đổi. 

Tôi ngồi vào máy, hồi hộp giống như khi đi tham 

quan phố đèn đỏ. Cuộc đời tôi thay đổi từ đây.
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Rất nhanh, tôi nhận ra cuộn hình bị giựt, và bỏ 

1000 yen mua thêm đồng kẽm cho tới lúc nó ra. Từ 

đó, tôi giã từ việc gấp đồ lót “lo việc nước non”. 

Tuy nhiên buổi sáng phải có mặt ở văn phòng nên 

không ra tiệm chơi được. Tôi chỉ vào sau giờ học và 

ngồi tới khi tiệm đóng cửa. Mỗi ngày chắc 4 tiếng.

Lâm vào chiến trường mới tích lũy thêm kinh 

nghiệm...Tôi thử bắt 7 ngay sau khi vào khớp để 

khỏi tốn thêm 1000 Yen. Thí nghiệm bằng cách 

ngó vào cái khe cuộn hình; trong cuộn hình có vết 

nối của tấm phim hình dán lên cuộn. Vết nối đó 

chạy qua con mắt mình một khoảnh khắc, bấm nút 

theo cảm nhận. hình 1 và 2. thì dễ ra 7; tuy nhiên 

hình 7 thứ 3 thì trật lên trật xuống. Tôi dùng nhịp 

nhạc 4/4. bắt nhịp thứ 3 và 4 sau khi vết nối chạy 

qua không xong thì thử bấm ở nhịp 2 sau dấu móc 

lặng. Một; hai; móc lặng, bụp! Trúng chóc, luồng 

điện chạy dài trong người...

Tôi trở thành người “nhiều mặt”, buổi sáng là 

nhân viên thiện nguyện, buổi chiều là học sinh và 

buổi tối là “sát thủ” Slot. Nói sát thủ cho vui chứ 

thực sự nhờ nhịp nhạc mà tôi trở thành cao thủ 

trong tiệm, chỉ cần thử một máy 3 miếng đồng 

tiền, tôi biết nó có bị bỏ sót do ai đã vào khớp 

mà không đánh tiếp hay không. Và nếu máy thử 

chừng vài ba dòng mà không vô khớp thì bỏ đi tìm 
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máy khác. Nhiều khi liếc thấy máy của ông bà già 

ngồi chơi bên cạnh đã vào khớp mà sắp hết tiền, 

tôi bấm giúp... lâu lâu cũng phải lương thiện một 

chút để chúng thương. Tính ra mỗi tối, tôi kiếm 

được trên dưới 20.000 yen (200US$).

Ở Tựa bài, tôi để “Góc tối” vì chuyện đi chơi 

Pachinko, thì ngoài ông bạn sư phụ, chỉ thẳng bạn 

sống chung và hai thằng em kết nghĩa biết thôi. 

Mà cả ba, nay đều sang lập nghiệp ở xứ sở Kanga-

roo. Còn ông bạn sư phụ hiện là Shacho (giám đốc) 

một xưởng sản xuất còn ở Osaka.

Tôi rủng rỉnh hơn xưa, thằng bạn sống cùng 

cũng được chỉ chiêu sau khi sư phụ đồng ý... Từ 

từ tiếng đồn máy America có khớp lan rộng, ngay 

cả trong giới chơi máy người Nhật. Chỉ ba tháng 

sau, tất cả các cửa tiệm Pachinko đổi máy. Loại 

máy mới Topicana khó chơi hơn và cho ra đồng ít 

hơn. Tuy nhiên tôi cũng được thụ giáo loại khớp 

mới của Topicana chừng 3 tháng. Kiểm đủ tiền cho 

các sinh hoạt, mua nhạc cụ, đổi chiếc xe hơi tốt 

hơn và để dành chút ít đóng tiền học phí khi đổi 

qua trường cao đẳng chuyên môn sau này. Khi 2 

loại máy “bức tử”, tôi ngưng luôn Pachinko vì con 

người tôi thuộc loại chỉ chơi cờ bạc khi chắc thắng 

100%. Lúc đó một số người Việt Nam chuyển hẳn 

sang chơi chuyên nghiệp, gọi là “đi búng” (Đi bắn 
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đạn). Khi các loại máy khớp không còn thì các bạn 

ta chuyển sang chơi mánh. Mánh đầu tiên là thoa 

nước miếng lên bi. Đúng ra mánh này được các 

chàng “bạo lực đoàn” (Mafia) Nhật sử dụng lâu rồi. 

Nhưng các chàng vệ sinh, dùng dầu bóng brillan-

tine trên tóc, thỉnh thoảng vuốt tóc rồi thoa lên bi. 

Chất bóng làm bi trơn hơn, dễ lọt vào lỗ hơn. Kiểu 

chơi này dễ bị nhân viên đứng máy phát hiện. Chỉ 

cần thấy ai vuốt đầu, sau đó máy trúng là họ tới 

đằng sau dòm ngó ngay. Còn Việt Nam ta, đúng là 

“đỉnh cao trí tuệ”, chỉ cần che miệng giả bộ như 

ho, làm một bãi nước miếng vào tay xong đua lên 

bi, làm động tác giả sắp xếp lại đường bi; sau khi 

bi vào khung là chạm điện, bay loạn với mức độ 

mạnh hơn, dễ vào lỗ hơn... Và cũng dễ bị bệnh 

hơn. Thường phe ta tổ chức thành nhóm 4 hay 5 

ngưởi, vừa đủ lên chiếc xe, vì chơi một tiệm hay bị 

bể nên phải rong ruổi khắp nước Nhật hành nghề.

Một thời gian thì các chủ tiệm Pachinko, công 

ty chế tạo máy cũng phát hiện (thua quá mà) nên 

thay đổi thiết kế mạch điện. Nước miếng hết ép 

phê. Giới “sửa máy” (một danh từ khác chỉ dân đi 

búng vì sau này khi về VN kiếm vợ hay được hỏi 

làm nghề gì bên Nhật thì các chàng nổ là “kỹ sư sửa 

máy”) chuyển phương tiện từ “phần mềm” (nước 

miếng) thành “phần cứng” là những thẻ nhựa 
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mỏng chọc vào khe mở bi hay đồng xèng đổ ra. Có 

người còn liên hệ với băng đảng bạo lực đoàn để 

mua dụng cụ phá “sóng từ” điều khiển số quay. 

Đây là hình thức vi phạm pháp luật hoàn toàn nên 

bị bắt không ít. Và tôi trở thành thông dịch bất đắc 

dĩ cho cảnh sát khi họ chộp được những người bạn 

ta... cũng vì lẽ đó.

Để kết thúc chương này, tôi thật tình khuyên 

mấy bạn mới qua đừng bao giờ vào Pachinko, 

trải nghiệm một vài ngàn yen cho vui thì được 

chứ hiện nay, máy ăn thua đều do người chỉnh 

tại chỗ từ phòng điều lệnh trung ương của tiệm. 

Thấy khách hàng mới toanh, họ sẽ cho máy người 

đó ngồi ăn một hai chậu xong bắt đầu siết lại. Ai 

không có máu cờ bạc, rút nhanh còn bảo toàn lấy 

thân, dính máu đỏ đen thì Một chết hai bị thương! 

Mà chết vì cái này thì hổng ai thương.

Đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ 

Càng đánh càng thua, đánh đâu thua đó...

(Và... tới lúc) không đánh cũng thua. (là chuyện 

có thật của một cậu du học sinh qua Nhật gần đây, 

mê Pachinko, mượn tiền mượn bạc bạn bè, hết... 

đi mượn xã hội đen... bây giờ không còn gì để chơi 

mà cũng không có gì để trả. Học không xong, chúng 

bạn đi tìm đòi nợ, về VN thì mất mặt... Than Ôi!)

Osaka 6-10-2017
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Tập 1. Tiếp tục câu chuyện Thời Chiêu Hòa

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 1989, thần dân Nhật 

vẫn còn tận hưởng không khí Tết vì là ngày thứ 

bảy, nhiều công ty được nghỉ hơn 10 ngày. Đột 

nhiên bản tin cấp báo lúc 6h33, Thiên Hoàng 

Chiêu Hòa “băng ngự” (Việt Nam ta thì dùng chữ 

băng hà cho các bậc quân vương). Đó đây một vài 

hình ảnh được quét qua các đền thần Zinza, cho 

thấy một số người lớn tuổi đang đi xin lộc đầu 

năm quì xuống sấp mặt về hướng Đông. Với họ, 

Thiên Hoàng Showa vẫn là một vị thần thánh đã 

đưa đất nước Nhật thoát khỏi cảnh diệt vong.

Đối với tôi thì không ngờ mình đã có thời gian 

sống trong một giai đoạn lịch sử với vị Thiên 

Hoàng của thế chiến thứ 2, được chính mắt thấy 

những thay đổi của Nhật Bản mà Chiêu Hòa là thời 

Thời Bình Thành - Heisei  
(平成)
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phát triển cực thịnh. Mặc dù lúc đó chưa có điện 

thoại di động, mạng internet chưa phổ biến trong 

xã hội nhưng bù lại, trong đầu có thể nhớ tới hơn 

100 số điện thoại; hằng ngày mua tờ báo đọc tin 

tức mà thấy dễ học chữ Hán hơn bây giờ.Niềm vui 

thì mỗi cuối tuần đi la cà ngắm nghía những dàn 

Stereo to đùng hấp dẫn, những chiếc đàn synthe-

size cho âm thanh ảo diệu, những cái máy ảnh 

phim đầy quyến rũ như cô gái đôi mươi; hoặc là 

cùng bạn bè đi làm vài cuộc bida, bowling cho thư 

thái tinh thần, bù lại một tuần cày như con trâu 

trong hãng xưởng. Và cũng không thể nào thiếu 

những cuộc gặp mặt của những người còn ưu tư 

về đất nước để tìm kiếm một giải pháp nào đó cho 

một tương lại tươi đẹp hơn.

Chính phủ Nhật thông báo niên hiệu mới là 

Bình Thành (Heisei). Một thời đại mới bắt đầu và 

tới nay là năm thứ 29, tức là gần 30 năm. Nhìn lại 

mới thấy thế giới đã thay đổi kinh khủng, từ bàn 

cờ chính trị với sự sụp đổ hệ thống cộng sản Liên 

Xô, Đông Âu; các liên minh kinh tế khu vực ra đời, 

sự trỗi dậy đáng sợ của Trung Quốc… đến cuộc 

cách mạng IT, thoái trào của những đại gia điện tử 

Nhật v.v…Nhưng đó là chuyện hiện tại!

Trở lại Bình Thành nguyên niên cái đã.

Tôi đang phân vân chọn lựa học nghề, Kỹ thuật 
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âm thanh cho thỏa đam mê hay ngành vi tính còn 

rất mới mẻ lúc bấy giờ, thì Cục quản lý xuất nhập 

cảnh liên lạc tới văn phòng nhờ đi thông dịch cho 

các chuyến tàu tị nạn đang tới Nhật. Thời chúng 

tôi thường là được tàu vớt đưa vào Nhật, vì con 

tàu nhỏ bé và hải trình thì quá xa, không ai nghĩ 

chuyện tắp vào cái đảo đầy núi lửa này. Nhưng 

năm 1989 thì khác, hàng loạt tàu tị nạn xâm nhập 

vào được lãnh hải miền Nam của Nhật và hầu như 

tuần nào cũng có một chuyến, từ 30 đến cả 100 

người. Thông dịch viên Việt Nam lúc đó lại quá ít, 

trình độ của mình thì chưa bao nhiêu, tuy nhiên 

được sự khuyến khích của ông đàn anh giúp đỡ 

trong các công tác xã hội, tôi liều lĩnh nhận lời.

Các trại cấm của Nagasaki bị đầy nghẹt, Nyukan 

(Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh) phải chuyển bớt 

người tị nạn về các thành phố có thông dịch Việt 

Nam, Osaka là một trong số đó. Vào khu vực tạm 

giữ, thấy nhói lòng và cay cay đôi mắt. Cũng là 

mình 8 năm trước đây ở Hong Kong thôi mà…

Những ngày đầu tiên lấy lời khai, viên thuyền 

trưởng cho biết là Hoa kiều sống tại Móng Cái, bị 

nhà cầm quyền Việt Nam ngược đãi từ lúc chiến 

tranh Việt - Trung xảy ra nên dẫn bà con họ hàng 

bạn bè đi từ vùng biển Quảng Ninh; trên đường 

đi ghé Phúc Kiến (Trung Quốc) xin nước và lương 
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thực rồi đi tiếp. Vấn đề là ở đây, Nhật rất sợ dân 

Trung Quốc trà trộn lên thuyền rồi sang Nhật 

nên Thẩm tra viên điều tra rất kỹ. Lần đầu tiên 

phải dịch những từ ngữ khá chuyên môn và căng 

thẳng nên tôi cũng hoảng, cũng chưa có “Google” 

để hỏi thăm, nên xin họ dùng những từ ngữ thật 

dễ hiểu. Đôi khi người thuyền trưởng trả lời vòng 

vo không vào đúng câu hỏi khiến thẩm tra viên 

người Nhật nổi giận và nghĩ mình không truyền 

đạt được hết ý. Cũng may sau này họ biết đây là 

một chiến thuật của người bị điều tra nên thông 

cảm cho người thông dịch, làm việc cũng dễ dàng 

hơn. Một điều lạ là trong tàu, chỉ có vài người lớn 

tuổi biết tiếng Việt, còn lại chỉ nói tiếng Quảng 

hay Tiều (Triều Châu).

Sang ngày thứ ba, thấy có nhiều mâu thuẫn 

trong lời khai nên nhân viên dùng biện pháp 

mạnh hơn, không còn nhỏ nhẹ như mấy ngày 

trước và thời gian thẩm tra cũng kéo dài hơn. Tôi 

bị căng thẳng thật sự vì dù là Hoa Kiều, họ cũng 

là đồng hương từ bỏ quê hương ra đi giống mình. 

Bước ngoặt diễn ra khi viên thuyền trưởng chắc 

là đã quá mệt, không còn điều khiển được đầu óc 

nên cho biết: 

- Họ bị đuổi ra khỏi Việt Nam từ năm 1979, phải 

sang Quảng Tây sống trong các trại Tị nạn do Trung 
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Quốc lập ra, họ cũng bị đối xử phân biệt vì bị coi là 

người Việt, đời sống quá khó khăn nên phải ra đi.

Chỉ trong 3 tháng của năm Bình Thành 1, đã 

có gần 3.000 người tị nạn trực tiếp tới Nhật, và 

chỉ cần có lời khai như thế, Bộ tư pháp Nhật thở 

phào. Không phải là tị nạn Việt Nam mà là người 

Trung Quốc giả danh tị nạn. Danh từ “Giso Nan-

min” (Ngụy trang nạn dân) có từ đó. Nếu không 

điều tra ra thì cả hàng trăm ngàn người tị nạn Hoa 

kiều từ Trung Quốc sẽ kéo qua. Chính phủ Nhật 

liền tiến hành các biện pháp trục xuất, tuy vậy 

cũng mất cả năm trời.

Tôi được cái bằng cảm tạ của cục quản lý, nhờ 

cái bằng này mà sau này làm thủ tục nhập quốc 

tịch cũng dễ dàng hơn đôi chút vì mình chẳng có 

cái thứ giấy tờ gì của Việt Nam. Thế nhưng, trong 

thâm tâm, mỗi lần nghĩ tới những Hoa kiều này 

thật sự thấy cảm thán cho họ. Không quốc gia nào 

nhìn nhận từ nơi sinh ra đến quê cha đất tổ. Một 

cuộc phiêu lưu đổi đời đã kết thúc với chiếc còng 

trại giam.

Tháng 6 năm 1989… đến lượt tị nạn chính gốc 

VN gặp “nạn”. Liên Hiệp Quốc thông qua chương 

trình CPA (tạm dịch là chương trình hành động 

toàn diện). Những người vượt biên, vượt biển của 

3 nước Đông Dương sẽ không còn được tiếp nhận 
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vô điều kiện nữa mà phải trải qua một cuộc thanh 

lọc để xác nhận có đúng tư cách tị nạn hay không. 

Các trại tị nạn Đông Nam Á bắt đầu siết chặt làn 

sóng nhận người tị nạn. Chính phủ Nhật Bản phải 

lo đối phó vụ tị nạn ngụy trang Hoa kiều nên tiến 

hành chương trình thanh lọc chậm hơn các nước 

khác. Chương trình này chấm dứt năm 1996, thế 

giới khóa cánh cửa đón nhận tị nạn Đông Dương.

Nyukan cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong 

vụ điều tra tị nạn ngụy trang nên khi tiến sang 

chương trình thanh lọc họ gọi ngay cho tôi cộng 

tác với khoảng thời gian gần 2 năm trời. Một cậu 

em tên L. Q. Tuấn được giới thiệu vào làm thông 

dịch trong trại cấm Omura còn cậu bạn thân nối 

khố Ng. V. K. thì làm thông dịch trại tạm giữ Omu-

ra. Tôi thuộc thành phần lưu động, Đi hết tất cả 

các trại tạm giữ người tị nạn miền Nam nước Nhật 

Như Nagasaki, Fukuoka, Kagoshima, Kumamo-

to, Hiroshima, Okinawa, và miền Bắc Hakodate. 

Những chuyến đi này đã giúp tôi làm quen và học 

hỏi rất nhiều nơi những người bạn mới như một 

giáo sư đại học Kumamoto người Việt đi du học từ 

những năm 70, những bà vợ Việt lấy chồng Nhật từ 

hồi xửa hồi xưa, qua Nhật sống cô quạnh vì chung 

quanh toàn người Nhật, cô bạn Toma Hương, con 

của bác Toma đã giúp đỡ nhiều cho người Việt thủa 
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ban đầu ở trại Okinawa và bây giờ cũng đang giúp 

cho các em du học sinh ở một trường Nhật ngữ… 

Lúc đó, gặp được người Việt là vui lắm vì có người 

cả chục năm không gặp đồng hương nào.

Nhưng công việc thì không vui chút nào, vì chỉ 

cần mình dịch không chính xác hoặc người khai 

không lường trước được những lắt léo của câu hỏi 

về mục đích hoặc động cơ ra đi thì bị đánh rớt ngay. 

Tôi cũng lợi dụng những suy nghĩ của mình để lái 

cho người khai, khai những gì có lợi cho họ. May 

mắn, những case của tôi làm việc chung với nhân 

viên thẩm tra, gần như được chấm đậu thanh lọc 

hết. Điển hình một cặp vợ chồng rất trẻ, con của 

một sĩ quan VNCH; được tôi lái nhiều nhất lúc đó. 

Sau này không ngờ gặp lại ở Kobe, mừng mừng tủi 

tủi nhắc lại quãng thời gian hồi hộp chờ đợi thanh 

lọc và kết quả thanh lọc đó. Hiện nay, cậu đang 

làm trưởng cộng đoàn Công giáo VN ở Kobe.

Tập 2. Thời Bình Thành (Heisei 平成)

Đoản ký ức vụn vặt thứ năm “Thời Bình Thành 

(tập 1)” tôi viết cách đây 3 tháng… nghĩ khó có 

thể viết tiếp vì công việc và sức khỏe, vì một vài 

biến cố nho nhỏ xảy đến thì chợt nhớ ra những sự 

kiện của cộng đồng người Việt nhỏ bé ở miền Nam 



175

ký ức vụn vặt 

nước Nhật này vào cái thủa đầu niên hiệu mới, mà 

nếu không nhắc lại chắc chẳng còn ai nhớ.

Đó là cái thủa mà tin tức tội phạm do người 

Việt Nam gây ra vẫn còn rất ít ỏi, thay vào đó là 

những nỗ lực tuyệt vời khi báo chí đăng tải, người 

tị nạn đầu tiên trở thành bác sĩ, một cô gái… Bác 

sĩ Trần ngọc Lan. Cuộc đời trở thành bác sĩ của 

cô gái này đã được đưa lên màn ảnh nhỏ qua một 

phim kịch vào giờ vàng nhiều khán giả theo dõi. 

Người thứ hai là một chàng trai hiếu học không 

xa lạ gì với tôi, Vũ đăng Khôi, em trai của ông anh 

Vũ Khuê mà tôi đã nhắc nhiều trong các tập hồi 

ký trước. Bác sĩ Lan và Khôi đến Nhật lúc độ tuổi 

15, 16; học trung học của Nhật rồi thi vào Y khoa 

như các học sinh Nhật khác. Nói vậy để biết cái 

độ khó vì phải chọi tỉ lệ rất cao so với diện thi vào 

đại học y bằng tư cách du sinh ngoại quốc, tương 

đối dễ thở hơn nhiều. Bác sĩ Sâm là người tị nạn 

thứ 3 tốt nghiệp Y khoa cũng trong khoảng thời 

gian này. Ngoài ra còn có hai anh em Kha và Khoa, 

“tốt nghiệp trường tiếng” 3 tháng của  trại  định  

cư Himeji sau tôi một hai khóa gì đó, hai anh lên 

Tokyo theo đuổi sách đèn và lấy tiến sĩ, một người 

trở thành giáo sư đại học.

Trên miền Đông (Kanto -Tokyo) toàn là những 

nhân tài như vậy, trong khi miền Tây (Kansai -Osa-
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ka) thì chưa có nhân vật nào nổi bật nên hồi đó tụi 

tôi thường hay ví von, dân Tokyo ăn học còn dân 

Osaka thì ăn chơi! 

Nói là làm… chúng tôi gây tiếng vang khi ông 

anh cột chèo tương lai của tôi liều mình mở quán 

ăn đầu tiên ở Osaka, quận Fukushima (cách Osaka 

1 ga) vào năm 87 hay 88 gì đó. Tên quán là Saigon 

No Aji (Hương vị Sài Gòn). Quán có món ruột là 

Phở vì được “cao nhân” từ bên Mỹ qua chỉ cho 

công thức của một hệ thống ngon và nổi tiếng nhất 

xứ Cờ Hoa lúc bấy giờ. Không phải nói, tụi thanh 

niên mừng hết lớn vì có chỗ để tụ tập thưởng thức 

món quốc hồn, quốc túy; lâu lâu hết tiền thì xin 

chủ quán cho phụ bếp hay làm bồi để chỉ được 

tô phở. Ăn xong tô phở còn để chút nước lèo xin 

thêm cơm nguội cho vào. Vừa ăn vừa nhớ nhà, 

nhớ những xe phở gõ mà tưởng sẽ không bao giờ 

gặp lại. Một kỷ niệm dễ thương là Ca sĩ Sơn Ca từ 

Mỹ sang, được chúng tôi ga lăng bao bữa ăn tối ở 

quán phở này khiến cô nàng khen nức nở… không 

thua gì phở Cali. Báo chí, tivi thỉnh thoảng tới xin 

làm phóng sự, chúng tôi có dịp được “lên sóng” 

ké. Tiếng lành đồn xa, một ông chủ bất động sản 

có tòa nhà ngay khu phố Dotonbori trên Namba 

mời chúng tôi mở quán thứ hai ngay đúng năm 

Bình Thành nguyên niên (1989), staff toàn những 
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thanh niên trẻ nhiệt tình nên đồng ý ngay. Quán 

Phở Saigon đối diện với quán mì “Thanh Long” 

lúc nào cũng đầy nghẹt khách… Với giấc mơ đem 

chuông đi đánh xứ người, tụi tôi mơ một ngày hạ 

đẹp quán Rồng Xanh, khách bên đó phải qua xếp 

hàng bên này…

Tuy nhiên sau 5 năm hết hợp đồng, Thanh 

Long vẫn đông khách như “Chưa hề có cuộc chia 

ly”. Saigon No Aji đóng cửa… kết thúc giấc mơ 

Nam tiến! Thế nhưng cũng có ít nhiều kỷ niệm 

đẹp trong thời gian này. Một số sinh viên tiếng 

Việt của đại học ngoại ngữ Osaka xin vào làm 

Arubaito với mục đích trau giồi tiếng Việt. Trong 

đó có cậu tên Hiruma, chúng tôi đặt tên Việt Nam 

là Dương… cậu hỏi tại sao là Dương thì được giải 

thích là “mặt mày” nhìn có vẻ “dê” quá… Hiruma 

sau này nghiên cứu về văn hóa người thiểu số Việt 

Nam, hiện đang là giáo sư Việt học của đại học Shi-

zuoka. Tôi gặp phải cúi đầu gọi bằng Sensei.

Trong số khách ruột đến hàng tuần, có phóng 

viên truyền hình Shinbo, giờ trở thành chủ xị 

chương trình truyền hình mỗi sáng trên đài số 10 

khá ăn khách. Nhờ đó mà đầu thập niên 90, chúng 

tôi được lên một phóng sự “Cuộc sống những 

thanh niên tị nạn VN trên đất Nhật”.

Một cô gái khá sang trọng, cuối tuần nào cũng 



178

huy nguyễn & vũ đăng khuê

tới một mình, ăn và uống rất sộp… sau mấy tháng, 

trở nên thân thiết với tụi tôi thì mới khám phá ra 

rằng, nàng mê món ăn Việt Nam một, mê thằng 

bạn thân của tôi mười. Hai đứa cặp nhau mấy 

năm, nàng dẫn chàng về ra mắt ông bà già… Thấy 

ông bà có vẻ không bằng lòng cho lắm, hắn tự ái 

dân tộc bèn cho nàng thất tình… và lúc con gái 

Nhật thất tình thì cũng đáng sợ… tới quán là nàng 

uống say khướt… Không biết quán đóng, nàng có 

còn kiếm quán Việt Nam nào để xỉn hay không?

Hết làm quán, tôi cũng vừa tốt nghiệp trường 

chuyên nghiệp Computer. Đang lơ ngơ không biết 

phải đi làm như thế nào thì công ty Fujitsu tuyển 

thông dịch viên kỹ thuật đào tạo cho 200 kỹ sư 

khung đưa từ VN qua, nhằm sau này thành lập 

nhà máy chế tạo bo mạch tại Biên Hòa. Chương 

trình đào tạo gần 2 năm ở xưởng Akashi. Vừa giúp 

các em kỹ sư, tôi vừa học hỏi thêm rất nhiều, nhất 

là đối với mảng quản lý vật tư, kỹ thuật, hệ thống 

truyền tải điện, xử lý nước thải. Vì thế sau khi đào 

tạo xong, công ty đề nghị tôi về VN làm manager 

phòng vật tư và môi trường. Biết là chưa đúng thời 

điểm thích hợp, tôi từ chối… Thất nghiệp!

Nhớ quán Việt Nam, năm 1999 tôi liều mình mở 

lại quán ăn, cũng với cái tên Saigon No Aji ở Sono-

da, Amagasaki. Quán sống được 2 năm thì tôi cũng 
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bỏ nghề vì mệt quá. Vả lại làm nghề này phải yêu 

nghề thì mới được. Trong khi khách tới đông thì 

tôi ngán mà không có khách thì tôi sợ… cạp đất 

mà ăn. Đành chuyển sang mở tiệm lắp ráp máy vi 

tính bán cho bà con Việt Nam…

Năm 2001, chắc tiệm của tôi là tiệm vi tính đầu 

tiên của người Việt ở Kansai, cũng lập trang web 

xôm trò, bán luôn cho cả người Nhật. Nhờ mấy 

anh em thủa hàn vi giờ thành đại gia đồ cũ ở khu 

vực Tondabayashi, bán rẻ phế phẩm, tôi đem về 

luộc lại rồi bán mỗi bộ vi tính lời chừng 1 man 

(100 Dollars). Tuy nhiên, bảo hành 6 tháng mà chỉ 

cần 2 lần máy của khách bị trục trặc do virus hoặc 

chương trình bị đứng là tôi cháy túi vì tiền xăng 

và cao tốc không đủ bù lỗ… Cùng thời với tôi, có 

một chuyên viên mạng giỏi tay nghề cũng là dân 

tị nạn ở Kansai là Lê Trung Chính, (em ông bạn Lê 

T. Kiên chơi saxophone trong ban nhạc); cùng bạn 

bè Nhật mở công ty nhu liệu và thiết kế hệ thống 

mạng. Rất tiếc trong chuyến đi công tác cho công 

ty Toyota bên Hoa Kỳ, anh đã bị tai nạn qua đời với 

tuổi còn rất trẻ.

Ráng được 4 năm… tôi nghiệm ra rằng… mình 

có ý tưởng nhưng không có tài kinh doanh, thôi 

thà đi làm công. Tôi trở lại đời culi!

Còn 1 năm nữa là Thời Bình Thành chấm dứt, 
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Thiên Hoàng chuẩn bị thoái vị vào tháng 4 sang 

năm. Nhường ngôi cho Hoàng thái tử. Một sự kiện 

chưa từng xảy ra trong lịch sử Phù Tang.

Trong buổi họp tổng kết vào một ngày cuối 

tháng 2, ông chủ tịch tuyên bố trước toàn thể công 

ty, đề nghị đưa tôi vào thành viên Ban hội đồng 

quản trị. Biến cố nhỏ đối với một thằng Salary-man 

thôi, nhưng làm tôi băn khoăn, sợ là với “tài” kinh 

doanh của mình… công ty cũng sẽ đi theo luôn 

thời Bình Thành… Tự nhiên muốn về hưu non.

37 năm trên đất Nhật rồi còn gì.

(Còn rất nhiều chuyện để kể trên cái xứ Phù 

Tang Tam Đảo này, tuy nhiên, tôi muốn tạm dừng 

để tiếp nạp thêm năng lượng cho những câu 

chuyện sắp tới mà qua đó chúng ta sẽ thấy nó 

đã làm thay đổi xã hội Nhật, thay đổi cộng đồng 

người Việt như thế nào! Hẹn gặp lại).

Những ngày đầu năm Mậu Tuất 2018
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40 năm, trở về Nha Trang 
giữa lúc xuân sang

Động cơ duy nhất là muốn trải qua đêm giao 

thừa lặng lẽ với bố già, ngồi ôn lại những kỷ niệm 

đón xuân cách đây gần nửa thế kỷ.

9 giờ tối ghé qua thánh đường Phước Hải dự 

thánh lễ giao thừa, tình cờ gặp lại người đàn anh 

thời chủng viện Sao Biển, cũng từ một xứ xa xôi 

bên trời Âu trở về mái nhà xưa ăn tết; hai anh em 

ôm nhau thật chặt, mới đó mà 40 năm, mái tóc 

bồng bềnh nghệ sĩ ngày xưa giờ rủ nhau đi theo 

ngày tháng cũ. Anh còn nhớ tới bố già mình, ông 

chủ tiệm thu băng Hương Thời Gian… “Nhờ ba em 

mà anh biết nghe nhạc Pháp”.

Ôi kỷ niệm và thương hiệu của ông già vẫn còn 

thoảng với hương của thời gian.

Xong thánh lễ, đi lang thang trong thành phố… 
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dáng dấp thẹn thùng của những cô gái miền Thùy 

dương chỉ còn là trong dĩ vãng, rất xa. Tiếng còi xe 

inh ỏi, giai nhân dập dìu vi vu trong ánh đèn phố 

biển làm mình lạc lỏng như Lưu Nguyễn trở về từ 

cõi đào tiên.

Đã mất đi không khí thiêng liêng của đêm trừ 

tịch thay vào đó là nhịp xe hối hả đón đưa những 

chậu lan cúc giá rẻ về nhà; tràng pháo chuột năm 

xưa nhường cho tiếng pháo hoa vô cảm.

12 giờ hơn, mở cánh cửa sắt kẽo kẹt xông nhà 

theo yêu cầu của bố già. Thắp nén nhang nhớ mẹ, 

rót một ly cà phê đen nhâm nhi;  - Bạn cũ của ba 

không còn ai… Ba tưởng đón giao thừa một mình 

trong nỗi cô đơn, không ngờ con về…

Dù sao cũng cám ơn thành phố, cám ơn khoảnh 

khắc giao mùa… biết đến chừng nào mới lại ngồi 

bên ông  thêm  một  cái  tết  quê  hương. 

Nha Trang Tết Bính Thân 2016

Những câu chuyện nhỏ từ đất nước này… 
dịp đầu Xuân

Hôm nay trên đường ra bãi xe, nghe tiếng 

chuông leng keng, vội tránh qua một bên; thấy 

bé gái chừng 5 tuổi đạp xe đạp 2 bánh thật chững 

chạc. Đi qua mình, em ngoái lại: cất tiếng cám 
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ơn “Arigato gozaimasu”. Trời dễ thương đến cảm 

động, nhìn có bố mẹ nó theo không mà không thấy 

ai, chắc nhà gần đó thôi. Con ai sao mà khéo dạy… 

mà hình như con nít Nhật phần đông đều lịch sự 

có thừa vì đã huấn luyện từ nhà trẻ. Chợt nghĩ, 

phải chi sau 75 ở VN, các trường còn giữ lại môn 

công dân giáo dục chắc mình không phải nghe 

những câu chuyện giành đường tới giết nhau. Giờ 

thì một tiếng cám ơn khi nhường xe giống như 

chuyện cổ tích!

Câu chuyện thứ 2: Sáu năm trước, con gái học 

lớp 4 tiểu học. Thỉnh thoảng buổi sáng lái xe đi 

làm trên con đường nó tới trường. Học sinh tất cả 

đều đi bộ, đứa bé đi theo đứa lớn. Tới ngã tư, có 

ông cụ đứng phất cờ xin đường cho các cháu qua. 

Các cháu đi xong, ông đứng rạp người cảm ơn tài 

xế đã chờ. Về hỏi con gái, nhà trường mướn ông cụ 

lớn tuổi làm công việc nắng mưa tội nghiệp vậy. 

Nó nói: -Ông cụ làm thiện nguyện, không phải 

nhân viên. Nghe nói cụ đã từng làm trưởng phòng 

bưu điện của khu vực, về hưu, cụ ra phất cờ giữ an 

toàn cho mấy đứa nhỏ đi học. Thêm một sự cảm 

động, giờ đó nếu là mình về hưu… sẽ là giờ vàng, 

uống cà phê nghe nhạc! Ở VN, câu chuyện chắc 

cũng là cổ tích.

Nhưng chuyện không kết ở đó. Một hôm đi họp 
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phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm nhoẻn miệng cười 

khi gặp mình: Cám ơn con bé nhà ông đã làm một 

hành động tốt.

- Chuyện gì vậy Sensei?

Oh ông cụ làm thiện nguyện giữ giao thông cho 

học sinh phải nhập viện vì mổ. Con bé nhà ông 

nó viết thư hỏi thăm cụ. Cụ cảm kích gởi thư cám 

ơn trường và con bé. Nó tự nghĩ làm như vậy chứ 

không ai chỉ dẫn đâu. Lòng cảm thấy vui vui, về 

nhà hỏi thì nó nói: -Thường thôi mà, ông cụ đã 

giúp tụi con thì con nghĩ hỏi thăm lúc ông nằm 

viện chắc ông sẽ phấn khởi, mau lành bệnh.

- Sao con biết địa chỉ ông cụ mà gởi?

- Thì đem ra bưu điện khu vực, ai cũng biết ông, 

Con trai của ông cũng đang làm ở đó.

Thường ngày có rất nhiều người tốt quanh ta, 

giúp ta mà ta không cảm được cái tình nghĩa đó, 

cứ cho rằng “Atari mae”, họ làm là chuyện đương 

nhiên; trong khi con trẻ nó thấy cần có hành 

động đáp trả khi có thể, như là một chuyện bình 

thường. Cám ơn đất nước này đã dạy dỗ con tôi 

biết cách sống.

Chuyện thứ 3: cũng đã khá xưa, 20 năm trước 

tôi đi giúp các thầy cô dạy trong các trường tiểu 

học có học sinh VN ở khu vực Kobe và Amagasaki. 
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Đối với các em mới sang không hiểu tiếng Nhật thì 

mình dịch lại những gì thầy giảng dạy, giúp các em 

làm toán, luận văn., v.v. Với các em sinh ra tại đây 

thì thu xếp giờ dạy tiếng Việt cho các em để đừng 

để bị mất gốc.

Một buổi sáng vào học, thầy chủ nhiệm cho 

các em đổi chỗ ngồi theo chu kỳ 3 tháng một lần. 

Sau khi đổi chỗ, các em sẽ quay qua bắt tay những 

đứa bạn chung quanh mình và cất tiếng “Yoroshi-

ku” (Xin trân trọng… giúp đỡ nhau). Tuy nhiên, 

một tình huống xảy ra ngoài suy nghĩ của tôi, một 

cô bé VN mới qua Nhật, hơi chậm phát triển một 

chút, đưa tay để một cu cậu Nhật bắt, thì cậu quay 

ngoắt đi chỗ khác khiến tay con bé trở nên ngượng 

ngùng. Tôi đi tới tính nắm tay con bé thì thầy chủ 

nhiệm đã thấy được cảnh tượng đó. Lập tức thầy 

gọi cu cậu lên trên đứng, cho ngưng 3 tiết học để 

chỉ giảng vấn đề đối xử nhau với tình con người. 

“Em nghĩ thế nào nếu sau này em trở thành một 

thanh niên, đi làm, đưa tay bắt mà không ai bắt 

tay với em? Hãy suy nghĩ đi!”

Đợi thằng nhỏ thấm xong, thầy lại hỏi: 

- Do suru? Làm sao đây?

Thằng bé tới chỗ con nhỏ VN, đưa 2 tay nắm và 

nói: Gomennasai… (Xin tha lỗi).

Thêm một bài học, Trường Nhật họ đặt vấn đề 
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giáo dục con người lên trên thành tích. Bỏ 3 tiết 

học chỉ để giúp thằng bé thấy được cái sai!

Câu chuyện cuối: Ngày 11 tháng 3 năm 2011, loa 

cấp báo sóng thần đang đi vào ven biển Iwate. Các 

trường học sơ tán khẩn cấp. Trong lúc thập tử nhất 

sinh, hàng trăm em học sinh của một trường trung 

học cấp 2 phía trên cao đã chạy xuống trường tiểu 

học phía dưới mạn ven biển cách chừng 300m, để 

cứ từng đứa lớn, nắm tay một đứa nhỏ chạy ngược 

lên phía đồi cao, trước khi cơn sóng thần cao gần 

30 m ập vào xóa sổ.  Những đứa trẻ đó, sau này 

lớn lên, lúc nào nó cũng nhớ, nó đã được cứu, thì 

nó phải có bổn phận cống hiến lại cho đời. Dân tộc 

Nhật cứ vậy mà duy trì cái tinh thần sống thượng 

võ đã tiềm tàng trong con người của họ. Cho dù 

không phải là tất cả.

Những câu chuyện đó, tưởng rằng nó là sản 

phẩm đặc trưng của Nhật? Không đâu, thế hệ tôi 

thời còn bé, trải qua những lớp học của các trường 

Phật giáo, Công Giáo tại VN… đã được dạy dỗ như 

vậy. Nó chỉ trở thành của hiếm sau 75 vì các hệ 

thống giáo dục tư nhân tôn giáo đã biến mất. Một 

số bạn bè La San hoặc chủng viện Sao Biển của tôi 

ngày xưa vẫn đang âm thầm bỏ công sức, góp phần 

nhỏ nhoi xây dựng lại một thế hệ biết “sống”. Tuy 

nhiên, để được hiệu quả thì nó phải cần sự cộng 
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tác tích cực từ những người điều hành đất nước.

Năm nay, sau 42 năm cấm đoán, chúng ta nghe 

lại bài “Ly rượu mừng” được hát rộn ràng trên quê 

hương. Một ca khúc xuân vô cùng “nhân văn”. 

Niềm hy vọng trong năm mới của tôi là các trường 

học ngày xưa cũng được sống lại như bài hát này.

(Mà chắc chỉ là Một giấc mơ Xuân!)

Đầu Xuân Đinh Dậu 2017
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Cho con học ở Nhật

C

ách đây mấy hôm, nhân viên Bản Bộ tị nạn, cơ 

quan mà tôi đã từng có thời gian làm việc cách 

đây 20 năm, gọi điện tới hỏi thăm… Đời thứ 

hai, tức là con cháu của những người tị nạn năm xưa học 

hành như thế nào… Họ muốn làm một cuộc khảo sát 

những người tị nạn chung quanh mà tôi quen biết.

Tôi liên lạc một vòng. Thật sự, lứa chúng tôi, hầu 

như không ai có điều kiện học hành cách đây 30, 

40 năm, vì phải đi làm lo cho gia đình bên này lẫn 

bên kia; họa chăng là một số rất ít bạn trẻ vượt qua 

những khó khăn để thành tài trên đất nước này.

Đời thứ hai lớn lên, đi học như con nít Nhật. 

Mặc dù ba má chúng nó muốn con cái phải học 

hành tới nơi tới chốn, tuy nhiên chỉ biết cho con 

tới trường; trường hay dở thế nào cũng chẳng biết 

vì không ai tư vấn cho tiến lộ của con ngoại trừ 
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thầy cô chủ nhiệm; mà nhiều khi thầy cô nói cũng 

chẳng hiểu nốt. Gần đây, số người Việt định cư 

càng ngày càng đông vì anh chị em Kỹ thuật viên 

đưa gia đình qua sinh sống và không ít du học sinh 

tốt nghiệp cũng chọn nơi này làm quê hương; nên 

với kinh nghiệm của người đã sống dài sống dai ở 

đây, tôi xin gởi tới một vài cảm nghĩ may ra có thể 

giúp cho các bạn tới sau một chút nào chăng.

Chế độ giáo dục ở Nhật theo hệ thống: cấp 1: 6 

năm; cấp 2: 3 năm; cấp 3: 3 năm và trên đó là Cao 

đẳng chuyên môn, Đại học… Cấp 1 và 2 là giáo 

dục nghĩa vụ. Tức là phải cho con tới trường, được 

miễn học phí, chỉ tốn tiền cơm trưa chừng 5 tới 

6000 yen (vào khoảng 50 US$) mỗi tháng. Trước 

khi vào lớp 1 thì thường được khuyến khích cho 

con đi nhà trẻ hay mẫu giáo ít nhất 1 năm để làm 

quen với môi trường.

Tôi không muốn đi sâu vào hệ thống giáo dục, 

chỉ tóm tắt để đi vào phần chi tiết là nên cho con 

học như thế nào để phù hợp với tương lai đứa 

trẻ. Như đã nói, cấp 1 và 2 là nghĩa vụ nên con 

cái sẽ được đi học ở trường công lập ngay tại khu 

vực mình sinh sống. Phần đông giáo viên hai cấp 

này chỉ dạy kiến thức cơ bản và kỹ năng trở thành 

người có ích cho xã hội; không đòi hỏi trẻ con phải 

rặn đầu học những cái cao siêu vượt khả năng. 
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Đứa nào học được thì học, không học được vẫn lên 

lớp. Rất hiếm khi phụ huynh nghe than phiền về 

con cái của mình trừ những trường hợp cá biệt. 

Các em được đánh giá nặng về tính cách, sinh hoạt 

tập thể nhiều hơn là thành tích học tập. Do đó 

đừng vội mừng khi thấy con mình được khen cái 

gì cũng giỏi. Cái này dễ bị “chết” vì ngủ quên trên 

chiến thắng. Sau khi hoàn thành cấp 2, các em sẽ 

được tư vấn để thi vào các trường cấp 3, công lập 

hay tư lập (tức dân lập). Và giai đoạn này “tương 

đối” quan trọng (tại sao chỉ tương đối tôi sẽ giải 

thích sau) cho tiến lộ của các em. Với học lực trung 

bình, các em sẽ có những trường công phù hợp, 

học khá hơn sẽ có những trường giỏi để các em 

thi vào. Đương nhiên những trường công giỏi tỉ lệ 

chọi nhau rất là cao. Nếu chỉ đi học bình thường ở 

cấp 2, sẽ rất khó để vào những trường giỏi này. Mà 

phải vào những trường này thì may ra mới thi đậu 

đại học Quốc gia, công lập hay tư thục nổi tiếng. 

Còn không là chỉ đi những trường đại học tư bình 

thường, học cho có cái bằng phe phẩy mà thôi. 

Chính vì thế giai đoạn bắt đầu cấp 2 và trước 

cấp 2 mới là tối quan trọng cho tương lai các em. 

Xin lấy một câu chuyện của gia đình để làm ví dụ 

như sau.

Trong khoảng thời gian đầu thập niên 2000, tôi 
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xin được chân phụ tá cho giáo viên ở 3 trường tiểu 

học thuộc khu vực Hyogo; thằng cháu con ông anh 

đang học lớp 5, thuộc loại top trong lớp và được bạn 

bè gọi giỡn là “hakasei”, (Bác sĩ). Gia đình thấy vậy 

cũng yên tâm và nghĩ là không cần cho đi học thêm, 

cứ thế để lên cấp 2 công lập gần đó. Tuy nhiên qua 

ý kiến các thầy cô tôi biết học sinh trường cấp 2 khu 

vực này hầu như thành tích học không cao, thành 

phần đi học cho có nhiều hơn ham học. Tôi và mấy 

ông anh nói chuyện với nhau, để nó đi trường đó 

thì uổng lắm, cho đi học thêm, thi vào trường cấp 

2&3 tư thục có tiếng thì tốt hơn (thường thường, 

trường trung học tư thục của Nhật có luôn 2 cấp, 

một số trường có cả 3 cấp). Ông anh đưa nó tới một 

cơ sở dạy thêm cũng rất ư nổi tiếng, nghĩ còn 1 năm 

mới thi thì học xong muốn thi vào đâu cũng được. 

Tuy nhiên thầy ở đây sau khi đưa đề thi thử để xếp 

lớp mới nói với ông bố rằng, muốn cho nó thi vào 

trường cấp 2&3 tư thục cỡ Rokko (Trường Công giáo 

thuộc hạng 2, 3 của tỉnh Hyogo, có số học sinh thi 

vào đại học quốc gia Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe khá 

cao), thì không kịp vì trình độ nó không đủ. Cả nhà 

mới ngẩn tò te, nó siêng học, giáo viên lúc nào cũng 

khen… còn 1 năm để học thêm mà thi không nổi? 

Thật không thể tin! Mà đúng vậy, thằng nhỏ vô học 

thêm… một năm nó vượt mấy cấp để hy vọng có đủ 

trình độ thi vào được trường top của Osaka là Seiko 
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Gakuin hay Rokko của Hyogo… nhưng cuối cùng 

chỉ thi vào được trường Meisei (Đứng khoảng thứ 

5 hay 6 của thành phố Osaka). Ông anh cứ tiếc, giá 

mà biết cho nó đi học thêm từ lớp 4.

Sau khi học 6 năm ở ngôi trường này, thằng bé 

thi đậu vào đại học quốc gia Quốc Phòng, và đại 

học công lập thành phố Osaka ngành y khoa… 

Đương nhiên học cấp 2&3 tư thục thì học phí cao 

gấp 10 lần trường công (mỗi tháng vào khoảng 6 

vạn đến 7 vạn yen tức 600$); nhưng bù lại thi vào 

đại học công thì học phí rẻ hơn 10 lần đại học tư; 

nhất là ngành y còn tốn kinh khủng hơn nữa. Cứ 

lấy mức 1 năm y khoa của đại học tư là 10 triệu 

yen (gần 100.000$) so với 500.000 yen (4.800$) của 

công lập thì thấy sự đầu tư sẽ khác biệt thế nào.

Nhờ vậy mà bạn bè chung quanh tôi sau này 

cho con đi học thêm sớm, cho dù không được siêu 

tới mức phải vào được trường công lập thì cũng đi 

được trường đại học tư có tiếng tăm, theo đúng 

ngành chúng mong muốn.

- Tóm lại nếu cho con cứ đi từ cấp 2 đến cấp 

3 trường công thì khả năng thi vào đại học công 

lập rất thấp. Mà trong thời gian này bắt buộc cũng 

phải cho nó đi học thêm ít nhất 3 năm cấp 3 thì 

may ra (tiền học thêm mỗi năm khoảng 800.000 

đến 1 triệu yen).
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- Nếu đầu tư cho con học tư thục từ cấp 2, 3 

(với điều kiện trường tư có chất lượng, khỏi phải 

đi học thêm) thì khả năng vào đại học công khá 

cao. Số tiền đầu tư đi học trường tư và trường công 

mà phải cho đi học thêm cũng không khác là bao.

- Nếu khả năng tài chánh không cho phép, sau 

khi học 3 cấp trường công thì cũng có thể cho con 

học cao đẳng chuyên môn một ngành nghề gì đó 

thực tiễn mà nó thích. Ra trường không sợ thất ng-

hiệp. (Trong cuộc khảo sát vừa qua, không ít bạn 

bè của tôi đã cho con đi chuyên môn về Y tá, cao 

đẳng Y liệu chuyên vật lý trị liệu hay sử dụng máy 

móc xét nghiệm, trợ nha, tức làm răng, v.v. và đều 

thành công).

Đương nhiên đối với con cái chỉ muốn học xong 

2 cấp hay 3 cấp rồi ra đi làm lao động bình thường 

thì chúng ta cũng không thể ép. Lúc đó có học 

trường công hết cũng chẳng sao. Xã hội Nhật có đủ 

công việc tùy theo khả năng của chúng.

Một cơ hội làm tôi nhớ hoài là lúc còn đi học 3 

tháng tiếng Nhật ở trung tâm định cư Himeji, Anh 

Murakami Hùng quản lý thông dịch của trại có nói 

với tôi là: thấy cậu có vẻ siêng năng, tôi tính giới 

thiệu cho một gia đình người Nhật ở Kobe làm 

nghề cắt tóc, họ muốn nhận con nuôi, cho đi học 

nghề nối nghiệp… Tôi bàn với những người bạn 
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chung quanh, ai cũng chê:… trời ơi từ VN sang 

Nhật, sau này ai hỏi gì, nói đi làm thợ hớt tóc hả!

Lúc đó nghe lời anh Murakami biết đâu giờ tôi 

đã thành một chủ tiệm làm tóc “nổi tiếng” ở Kobe, 

ra vào là có người gọi bằng “sensei” hay O-na (Ông 

chủ) chứ đâu culi như bây giờ.

Khi bài viết này được đăng lại, tôi được biết đời 

thứ 2 của người định cư tại Nhật đã có nhiều em 

trở thành giáo viên trung học, đại học; chuyên 

gia kỹ thuật cho các công ty lớn. Khó như truyền 

thông, bác sĩ y khoa, dược sĩ thì cũng không còn 

chuyện hiếm và không ít con bạn bè tôi đã thi 

đậu vào Todai, Kyodai, Handai, v.v. Đặc biệt tôi 

mới nhận tin của một người bạn lớn tuổi, con anh 

đang thi kỳ thi thẩm phán quốc gia sau 6 năm học 

luật ở đại học quốc lập Osaka (Handai). Nếu cháu 

đậu, thì đây sẽ là thẩm phán gốc Việt 100% đầu 

tiên tại Nhật.

Có điều anh cũng ưu tư là gần đây tin tức người 

Việt đến Nhật phạm pháp nhiều quá. Không biết 

tâm tư thằng con sẽ như thế nào nếu có dịp nó 

ngồi phán xử người cùng giòng máu của mình đi 

bắt heo, bắt bò, hái táo, hái nho...
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Kiếm cơm thời sinh viên

Ô

ng anh kết nghĩa của tôi, một sinh viên nhảy 

từ Đài Loan sang Nhật vào những ngày hoảng 

loạn của biến động mùa xuân 75, cũng là một 

trong những sinh viên thuộc lớp tinh hoa cuối cùng 

của miền Nam Cộng hòa đến Nhật; đã kể những câu 

chuyện mưu sinh khá khốn khổ trong thời gian liên 

lạc gia đình bị cắt đứt; không tiền viện trợ, không 

nơi trú ngụ, bữa đói bữa no. Sống được là nhờ những 

sempai đi trước thương tình chỉ cho công việc kiếm 

sống qua ngày.

Một trong những công việc đó là làm bồi ở các 

quán Cabaret, một dạng như quán bar bia ôm, có 

ca nhạc, có các em ra ngồi tiếp rượu. Bồi thì chỉ cần 

nhớ các món ăn đơn giản như Karaage (gà chiên), 

sausage (Xúc xích), tsukemono (món nhắm), v.v. 

để khi mấy em gọi cho khách thì mình đem ra, 
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dọn vào; Y phục thì quán lo bộ đồ vest đồng phục, 

nhìn cũng tươm tất.

Hầu như đêm nào, khi dọn những dĩa thức ăn 

thừa thãi cuối cùng; ông anh cũng nhét được vào 

túi quần vài cục karaage mà thằng manager thương 

tình cho phép trước khi quăng vào thùng rác. Nó 

sẽ là bữa tối thịnh soạn bù cho cục cơm nắm khô 

khan ban trưa, hay buổi sáng ngủ trễ không kịp 

ăn trước khi đến trường. “Đói cho sạch, rách cho 

thơm”, cái túi quần của anh trở nên đúng nghĩa vì 

cứ nhét vào hoài nó bị rách teng, nhưng lại thơm 

mùi gà chiên! Cứ vậy, anh thi vào trường Phủ lập 

Osaka (trường công của tỉnh). Sau này mấy năm, có 

tị nạn tới, anh bỏ nghề bồi cabaret, làm thông dịch 

cho trại Caritas. Hết thông dịch, anh cùng tôi ngồi 

vừa “lo việc nước” (tán dóc chuyện đời) vừa xếp đồ 

lót cho vào bọc để kiếm từng yen, vừa truyền kiến 

thức nghề nghiệp lại cho tôi. Một trong những bài 

học tôi vẫn còn nhớ: “Đi làm thông dịch cho các 

trại tị nạn, mình sẽ được các nàng chú ý, nhưng 

nhớ không được léng phéng cô nào, vì cô nào cũng 

có anh để mắt... mình mà hớt là sẽ bị trùm mền 

ngay”! Tôi thuộc bài, chỉ thả thính sau khi các 

nàng ra trại.

Mà hồi đó, không chỉ có anh bần hàn. Hầu như 

các anh sinh viên nào chọn Nhật ở lại đều khó khăn 
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trong cuộc sống nhưng đặc biệt, không để một tiếng 

nhơ nào hoen ố hình ảnh người Việt Nam.

Đến lớp người tị nạn đủ thành phần; một số ít 

bắt đầu làm ăn phi pháp như gian lận Pachinko, 

buôn hàng nóng (thuốc phiện, v.v.), ăn cắp, v.v. Bị 

bắt vào tù ra khám cho đã xong, nghĩ ra hệ thống 

thu nguồn hàng giá rẻ, tạo điều kiện các em tu 

nghiệp sinh đi đá... trở thành những nguồn móng 

tội phạm sau này. Cũng mang tai tiếng lắm nhưng 

may thời đó chưa có Facebook hay Tiktok để mà 

lan truyền.

Xã hội nào cũng có kẻ làm phiền nhau, chấp 

nhận thôi. Nhưng làm phiền kiểu cô nàng liếm su-

shi chạy trên băng chuyền thì nó kinh khủng hơn 

mấy vụ tội phạm kia lắm lắm. Kinh khủng theo 

kiểu làm người ta thấy mất vệ sinh trong mùa dịch.

Cũng may chỉ là 1 trường hợp trong vài trăm 

ngàn người. Hối hận thì đã muộn rồi em ơi.
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Chuyện cũ 10 năm trước

C

ô gái mới sang Nhật chưa bao lâu, liên lạc cho 

tôi ấp úng một hồi rồi nói thật. Tôi có cảm 

giác cô khó cất lời lắm.

Cô khá xinh, vào học trung tâm mới vài tuần thì 

phải đưa đi bệnh viện vì cứ sáng dậy là tức ngực 

muốn ói. Bụng khó chịu. Với tài đoán bệnh bách phát 

bách trúng của tôi thì cô bị trào ngược dịch dạ dày. 

Nguyên nhân là stress do thay đổi hoàn cảnh sống.

Về công ty, bệnh không thuyên giảm cho đến khi 

tôi nhận cú điện thoại đột ngột này.

Cô có thai với người yêu trước khi qua Nhật. Tài 

đoán bệnh của tôi trật lất!

Nghe câu chuyện xong, tôi chới với. Hướng giải 

quyết của tôi là cô nên về VN sinh con, thời điểm đó, 

mà cho cả ngay bây giờ cũng vậy, công ty sẽ không 
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cho tiếp tục thực tập. Cô khóc lóc, đã mượn số tiền 

lớn đi Nhật, về ba má biết được chắc sẽ chẳng nhìn 

mặt. Cô muốn bỏ cái bào thai. Tôi phản đối vì mang 

suy nghĩ của một người Công giáo. Cô thì không 

cùng đạo nên nghĩ nhẹ chuyện giữ con. Tôi nói cô 

nên về sống với cha đứa bé tạo dựng cuộc đời mới 

thì tốt hơn. Tiền bạc thì làm ra lúc nào cũng được, 

còn đứa con, cả là một sinh mệnh của tạo hóa. Cô 

cho biết thêm, tác giả bào thai đã không nhìn nhận.

Ở Nhật, thực tập sinh sống trong ký túc xá với 4 

hay 5 người. Cho dù gặp công ty tốt họ cũng không 

thể mướn nhà cho ở riêng nếu mình mang thai. 

Trợ cấp sinh sản thì chỉ được 1 tháng rưỡi trước khi 

lâm bồn và 2 tháng sau khi sinh xong. Rồi sau đó 

sẽ như thế nào. Đẻ xong đi làm thì cả là một vấn đề 

khó khăn. Ai chăm sóc giữ đứa bé cho. Các hội đoàn 

trợ giúp thì cũng chỉ một phần nào thôi, chủ yếu là 

giúp bảo vệ mạng sống vô tội; còn để mà giúp ở lại 

2 đến 3 năm là cả điều không tưởng.

Tôi khuyên cô tới mức nếu gia đình không nhìn 

nhận, mỗi tháng tôi gởi cho đứa bé chút ít tiền sữa 

cho tới khi cô ổn định gia đình. Đó là tất cả những 

gì tôi có thể giúp được.

Kết cục câu chuyện như thế nào thì tùy trí tưởng 

tượng của mọi người; tôi không tiện nói ở đây vì cô 

ấy đã có một gia đình yên ấm.
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Trước đó, khi làm ở một nghiệp đoàn khác, cũng 

có một cô gái, xin về trước thời hạn nửa năm vì lỡ có 

bầu với người yêu bên này. Cô chủ động nói với tôi 

xin ban giám đốc về luôn với lý do bố mẹ đau yếu 

cần người trông nom. Thủa đó, nếu nói thật có bầu 

về sớm, thì công ty XKLD sẽ kết hợp với nghiệp đoàn 

đòi tiền bồi thường; tôi dù cương vị là một người 

quản lý nhưng quyền quyết định không có nên phải 

báo cáo cô ấy xin về chăm sóc bố mẹ. Thằng giám đốc 

nghiệp đoàn trẻ hơn tôi 10 tuổi cự nự là với lý do như 

vậy mà cho về, thì nghiệp đoàn sẽ thất thoát doanh 

thu. Bằng mọi giá, không giải quyết cho cô ấy. Hắn 

nói, “nếu chấp nhận nguyện vọng cô ta thì tới kỳ 

bonus mày không còn”. Hắn quên cái thủa thành lập 

công ty chỉ có 3 thành viên sáng lập mà tôi là 1; sẵn 

sàng nhận lương rẻ mạt và dùng xe riêng của mình 

cho công việc để công ty được phát triển. Tôi chấp 

nhận cho em ấy về rồi đưa cái đơn nghỉ việc trước sự 

ngỡ ngàng của tên giám đốc.

Chuyện gần đây

Cô gái thuộc sự quản lý của nghiệp đoàn tôi hiện 

tại, liên lạc tới:

 -Chỉ nói cho chú nghe... cháu lỡ có với người 

yêu, cả hai sẽ quyết định về VN lấy nhau.
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Giờ thì tôi đã có toàn quyền quyết định chuyện 

cho về hay không, nhưng phải giải thích khéo léo 

làm sao với ban giám đốc công ty. Cô ấy còn hợp 

đồng gần 1 năm trời. Lúc phỏng vấn em nào cũng 

hứa là không để chuyện yêu đương gây ảnh hưởng 

đến công việc và công ty nhưng tới lúc xảy ra chuyện 

thì tôi là cái thằng lãnh đạn.

Cái thai cũng đã lớn. Tôi sắp xếp để cô ấy về 

sớm, đích thân tới công ty cúi rạp đầu xin lỗi.

Không dám xin tiền vé của công ty cho cô ấy, hên 

là Vietjet cũng rẻ nên thôi, bỏ tiền túi ra, coi như là 

mừng đám cưới và đứa bé chuẩn bị chào đời.

May quá, chậm 1 tháng là cô vi vũ hán nó sẽ làm 

kẹt cứng chuyến đi về của cô.

Gần đây nhận tấm hình em bé ra đời. Thật dễ 

thương. Cảm tạ thượng đế. Viết ra để các em biết 

mà giữ mình, nếu có thiệt, chỉ có người con gái bị 

thiệt thòi thôi. Con trai thì tùy đứa có trách nhiệm 

hay không; gặp tên “Choi xong Dông” thì đời kể 

như lúa. Không phải mọi chuyện đều theo ý mình.

Tôi biết có nhiều em lâm vào hoàn cảnh này nhưng 

sẽ không được may mắn như những cô gái tôi vừa 

kể đâu.
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Bắc thang lên hỏi ông trời
Đem tiền cho gái có đòi 

được không?

M

ạng ta đang lùng bùng câu chuyện cái tên 

Nhật tán tỉnh con bé TTS, dụ khị bằng đủ 

thứ quà và nhận cái kết đắng là em không 

chịu cưới và cũng không trả lại quà… khiến hắn điên 

tiết đưa ra tòa!

Khoảng 15 năm trước đây, khi tu nghiệp sinh 

nữ đến Nhật đã khá đông; và sau khi đi “thực tế” 

nhiều công ty, tôi thấy một hiện tượng, trai Nhật 

làm trong xưởng không lấy được vợ cũng khá nhiều.

Lúc đó tôi nói với thằng cha xếp:

 - Tao nói thật, nếu tao cố tình mở một cái câu lạc 

bộ giao lưu văn hóa để tạo điều kiện cho đàn ông 

Nhật lấy con gái Việt Nam biết chút ít tiếng Nhật thì 
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tao sẽ làm giàu ngay. Này nhé, mấy cô bé làm việc 3 

năm xong về VN, tao mở bên đó câu lạc bộ giao lưu 

văn hóa Việt Nhật, xong tổ chức cho các anh Nhật 

ế vợ về VN tham gia câu lạc bộ, sẽ được các bé dẫn 

đi chơi, tìm hiểu… cặp nào ưng ý tiến tới luôn. Lấy 

thật chứ không lấy giả. Tất cả chi phí trọn gói từ vé 

máy bay, nhà hàng đến thủ tục bảo lãnh sẽ nằm 

trong vòng… X. triệu yen. Các bé muốn đời sống 

mới ở Nhật sẽ không tốn một cắc bạc nào, ngược lại 

mấy anh Nhật cần vợ chỉ bỏ ra chi phí làm đám cưới 

của Nhật nhưng diễn ra linh đình ở VN. Cứ tính thử 

xem, mỗi đám tao sẽ lời 0,X triệu…

Nói với hắn cho vui vậy thôi chứ một con người 

“yêu nước”, yêu “dân tộc”, nhất là yêu phụ nữ Việt 

như tôi thì chẳng bao giờ làm chuyện như thế. Cứ 

tưởng tượng; cơm lành canh ngọt không sao, lỡ có 

chuyện gì nàng cuốn gói ra đi thì tôi sẽ lãnh đủ với rể 

Nhật; chưa hết, lỡ tên Nhật cà chớn khiến đời nàng 

không hạnh phúc thì lúc đó điện thoại tôi sẽ đầy tin 

nhắn về đêm: “Bắt đền anh đưa em sang đây…”

Sống cuộc đời sao lắm đắng cay!

Ấy vậy mà tên xếp Nhật hắn lẳng lặng đi đăng 

ký một cái công ty có tên là “Đờ Rim Mờ”, Dreamer, 

tức “Giấc mơ” đổi đời cho cả hai bên; tôi tá hỏa khi 

hắn đề nghị tôi làm phó giám đốc. Tôi nhất quyết... 

I… ya... da. Công ty chết trong trứng nước.
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Thế nhưng tôi cũng làm phúc không công cho 

được cho mấy đám. Tất cả đều hạnh phúc đến bây 

giờ. Trong đó có chuyện tình “Đời phi công”.

Số là tôi đưa mấy chàng trai trẻ về một công ty 

hẻo lánh ở cố đô Nara. Công ty có một cô thư ký 

kiêm chỉ đạo đời sống cho các chàng. Nàng lúc đó 

32 và đám trai Việt Nam có cậu tên Huy (đúng ra là 

tên Hùng nhưng thay đổi tên để bảo vệ thông tin cá 

nhân…) mới 22, đẹp trai, con nhà nghèo, học giỏi. 

(Phải giỏi thì sau này mới cưa đổ gái Nhật!).

Năm thứ 3, chợt nhiên thấy hắn xanh xao, vàng 

vọt. Hỏi sức khỏe có vấn đề gì không, anh đưa đi 

viện. Em bảo không sao. Cho đến lúc sắp kết thúc 3 

năm hợp đồng tôi mới biết nguyên nhân.

Cô chỉ đạo đời sống các em tu nghiệp sinh liên lạc 

tới tôi, nói là có chuyện muốn xin tư vấn cách riêng 

tư. Cô ấy thương chàng Huy (là cậu phi công H. chứ 

không phải người viết nhé), nghĩ tới chuyện lập gia 

đình, nhưng không biết thủ tục cưới xin với người 

Việt Nam và bảo lãnh sang Nhật có khó lắm không.

Nên nhớ thời điểm đó cách đây 15 năm nên 

những vụ thương nhau này cũng hiếm lắm. Nhất 

là khi người Nhật họ cũng có chút ngại ngùng khi 

nhận rể là người ngoại quốc mà điều kiện cuộc sống 

thấp hơn họ.



205

ký ức vụn vặt 

Thấy cô thật tình với cậu trai nên tôi tận tình chỉ 

cách. Khuyên nên về Việt Nam làm thủ tục kết hôn 

bên đó, rồi qua Nhật làm đơn bảo lãnh nộp cho Cục 

di trú; cô là người Nhật nên đơn bảo lãnh sẽ giải 

quyết nhanh chóng. 

Tò mò tôi hỏi thêm: 

- Ba má cô có bằng lòng không?

Cô cho biết ông bà không phản đối. Sẵn đó tôi 

nói cô, nếu được nên đưa ông bà đi Việt Nam luôn 

để thông gia hai bên biết nhau, sẽ thông cảm hơn 

cho cuộc sống gia đình sau này.

Còn cậu trai cũng liên lạc đến tôi nhờ giúp đỡ 

thủ tục. Tôi táy máy hỏi: - Sao em chịu lấy cô ấy, lớn 

hơn 10 tuổi. Cậu thưa rằng:

- Dạ hy sinh đời cha củng cố đời con… anh ạ.

Rất tiếc, sau đó tôi rời công ty quản lý, mất 

liên lạc hai người. Cho tới hơn một năm sau, tôi 

giật mình khi nghe tiếng con gái gọi tên ngoài phi 

trường Kansai.

Quay lại, té ra cô ấy; bên cạnh là H. Cô giới thiệu 

2 ông bà cụ gần đó: 

- Đây là bố mẹ tôi; tất cả mọi người mới đi Việt 

Nam dự tiệc cưới chính thức và để đón H. qua.

Thấy cô rạng ngời hạnh phúc, tôi cũng vui lây 
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và an ủi H. mặt ỉu xìu, chắc buồn vì đang tâm trạng 

“tôi xa Hà Nội...”.

- Cố gắng cho cô ấy đứa con để mà củng cố nhé 

em… (Phải nói vậy vì thấy nó xanh xao cả 3 năm 

mà chưa thấy gì?)

Chuyện khác, cũng có một số em gái Việt Nam 

liên lạc đến tôi hỏi nếu làm kết hôn giả với người 

Nhật có xác xuất đậu Visa cao không anh? Tôi thật 

tình khuyên: không nên, vì những thằng Nhật làm 

giả nó ôm tiền (ít nhất cũng 3 triệu yen) và nó ôm 

luôn em cho dù em không chịu. Có giả đi nữa mà 

khi nó hiếp, em cũng không kiện cáo được ra tòa. 

Chưa kể là lỡ nó trốn thuế vài ba năm, lúc làm thủ 

tục bảo lãnh, cục bắt trình giấy trả thuế, nó lại bắt 

mình phải “Điều chỉnh tăng vốn” không khác gì 

đường sắt Cát Linh -Hà Đông.

- Không lên tàu được mà tiền thì cứ bị đòi chi 

dài dài. 

Có thật sự muốn sống ở Nhật bằng con đường 

kết hôn thì hãy tìm một người đàn ông tử tế các 

em ạ.
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T

rước đây, tay giám đốc cũ của tôi có ước 

mơ làm một cuốn phim truyện về đời 

thực tập sinh. Hắn mê làm phim và nghĩ 

rằng sẽ rất ăn khách nếu đưa lên những câu chuyện 

vượt khó của các em.

Lúc đó tôi nghĩ lại khác, nếu chỉ lấy chuyện cố 

gắng sống ở Nhật thêm thắt ba cái chuyện bỏ trốn 

đi “bộ đội”, xài giấy tờ giả, bị công ty ức hiếp, v. thì 

chẳng ai coi. Tuy nhiên với những sự kiện gần đây, 

dù chỉ là con sâu làm rầu nồi canh như giết nhau vì 

chuyện chẳng đâu đâu; các cô hành nghề massage, 

snack bar về đêm, các chàng buôn thuốc lắc từ VN 

qua dấu trong đế giày… cùng những tình tiết ly kỳ 

bạo lực pha thêm chút sexy kiểu Nhật thì thiên hạ sẽ 

ào ào vào rạp và chúng ta cũng chẳng còn nơi để thở.

Nhiều cậu tu nghiệp sinh ngày xưa hay hỏi tôi, 

Những chuyện đời  
tu nghiệp
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tại sao anh không mở một nghiệp đoàn riêng để 

giúp người Việt Nam qua làm. Thú thật, tôi chẳng 

tha thiết lắm vì thấy các em có vui sướng gì nếu lỡ 

lọt vào những công ty bóc lột. Mà công ty củ chuối 

ở đây không phải ít. Nghiệp đoàn phải làm ăn với 

các công ty này mới có lợi nhuận, còn chỉ làm với 

các công ty đàng hoàng, biết nghĩ tới quyền lợi của 

thực tập sinh VN, giàu không nổi.

Ước mơ của tôi là thành lập một nghiệp đoàn bảo 

vệ quyền lợi người lao động ngoại quốc như nghiệp 

đoàn Đồng Minh của Nhật (sau này thống hợp với 

nghiệp đoàn Tổng Bình để trở thành nghiệp đoàn 

Liên hợp RENGO với 7 triệu đoàn viên). Ông cựu 

tổng thư ký nghiệp đoàn Đồng Minh này là thầy 

của tôi, Yata Akira, đã giúp đỡ cho người tị nạn rất 

nhiều. Đó mới đúng nghĩa là nghiệp đoàn lao động 

chứ không phải kiểu nghiệp đoàn tiếp nhận thực 

tạp sinh như chúng ta thường nghĩ.

Có đứa lại đề nghị, có dịp anh viết lại chuyện 

đời của tụi em đi. Chuyện hấp dẫn thì không thiếu 

nhưng khá tế nhị nên tôi tránh, kể chuyện thường 

tình thôi.

Tôi bỏ nghể thông dịch tòa án vì chịu hết nổi 

những cảnh nhục nhã khi thấy người phạm tội quì 

lạy quan tòa khóc lóc kể lể hoàn cảnh khó khăn; 
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chuyển qua làm quản lý cho nghiệp đoàn tiếp nhận 

tu nghiệp sinh, thủa Nhật mới bắt đầu thay đổi chế 

độ tu nghiệp cách đây 20 năm với đồng lương khá 

bèo so với công việc trước đó.

Chế độ tu nghiệp của Nhật bắt đầu từ những 

năm thập niên 60, đón nhận những người lao động 

ở nước đang phát triển mà họ mở nhà máy, sang 

Nhật học việc 6 tháng rồi về trở thành những nhân 

tố quản lý cho nhà máy đó. Thập niên 90, những 

tay đầu nậu môi giới lao động đánh hơi thấy thị 

trường Nhật bắt đầu thiếu hụt nguồn nhân lực nên 

vận động chính giới thay đổi luật tu nghiệp; cho 

phép lao động các nước phát triển sang Nhật học 

việc mà không cần xuất thân từ các nhà máy Nhật 

và thời gian kéo dài 1 năm dưới sự quản lý của ng-

hiệp đoàn tiếp nhận. 1 năm này, tu nghiệp sinh chỉ 

lãnh 1 tháng 60.000 Yen (gần 600$); tiền ký túc xá, 

điện nước ga công ty chịu; mình chỉ lo tiền ăn; chắt 

chiu để dành mỗi tháng chắc được 300$ cộng thêm 

tiền tăng ca chui, giờ chừng 500 yen, tháng 100 giờ 

kiếm được 500$.

Sau đó Nhật cải chính luật để tu nghiệp sinh 

thành thực tập sinh khi bước sang năm thứ 2, thứ 3 

với hợp đồng lương tối thiểu. Dù lương ít nhưng bù 

lại tăng ca nhiều, làm chết bỏ nên cũng dành dụm 

kha khá sau khi phải vay mượn cả 10.000$ để nộp 
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đơn đi. Thời kỳ đó, mỗi năm chỉ chừng 3.000 đến 

5.000 người được tuyển nên hầu hết là có trình độ. 

Thế hệ này sau khi về nước làm ăn khấm khá bằng 

cách tự mở trung tâm đào tạo hoặc trở thành thầy 

dạy tiếng trong các cơ sở phái cử lao động để tiếp 

tục đưa đàn em đi như mình ngày xưa.

Tôi chập chững bước vào nghề quản lý các em tu 

nghiệp, nhưng thú thật nhiều lần đã muốn bỏ vì 

đụng chạm với không ít thực tế phũ phàng và đôi 

khi đầy nước mắt. Tuy nhiên với hoài bão các em sẽ 

trở thành những nhân tố cho đất nước và lý tưởng 

hơn, hoạt động với mô thức công đoàn độc lập (như 

nghiệp đoàn lao động của Nhật) khi được cho phép 

để bảo vệ quyền lợi người lao động trên đất nước 

mình, (chứ không phải chỉ lo làm “xuất khẩu lao 

động”); nên vẫn dính dáng ít nhiều đến bây giờ.

Chuyện các em thì rất nhiều, nữ thực tập sinh 

đột nhiên xỉu trong nhà máy vì bị con bồ mới của 

thằng người yêu gởi thư sang: “chàng của mày đã 

là của chị”… hay trước khi đi 3 năm, tặng cho nó 1 

đêm kỷ niệm để rồi sang đây học trung tâm 1 tháng 

xong, chới với khi que thử lên 2 gạch... Cũng may là 

rất ít. Tuy nhiên có một trường hợp tôi không bao 

giờ quên; xảy ra cũng đã hơn 15 năm rồi.

Cậu tên Mạnh, rất hiền, chịu khó; làm công 
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việc hàn ở một xưởng tại Nara. Ngày nghỉ không 

có chuyện gì làm, cậu hay đi lang thang tìm những 

máy hát như cassette, đầu CD, loa người ta bỏ rác, 

đem về nghịch ngợm, sửa chữa. Xui cho cậu, một 

hôm vào tháo đầu máy hát ở một cái xe hơi cũ 

không còn bảng số người ta bỏ ngoài bãi trông như 

bãi rác xe (cậu không biết là cho dù xe cũ ở bãi rác, 

nhưng đều có chủ); cậu đã bị chủ bãi gọi cảnh sát 

tới bắt. Tội ăn cắp!

Em bị cảnh sát điều tra 10 ngày, tôi cũng cố gắng 

giúp em giải thích, nhưng luật là luật. Dù không bị 

truy tố ra tòa, tuy nhiên công ty không nhận nữa, 

em phải về VN. Nợ nần bên nhà, qua Nhật mới 6 

tháng chưa có đồng nào, em cầm con dao tính cứa 

cổ tay ngay lúc tôi đưa về Ký túc xá dọn đồ. Ông 

sếp người Nhật thất thanh kêu lớn tiếng, tôi phản 

xạ đá con dao bay khỏi tay em rồi quát: “Còn mạng 

thì vẫn còn làm ra tiền, em làm vậy mẹ em sẽ như 

thế nào…” Tôi cũng biết là em đã mồ côi cha từ bé, 

sống với mẹ; chị đi lấy chồng.

Nếu tôi là người trách nhiệm quản trị nghiệp 

đoàn như vị trí hiện tại có lẽ sẽ khác, nhưng bấy 

giờ tôi chỉ là thằng thông dịch không có tiếng nói để 

cứu em. Rút hết trong túi còn 2 hay 3 man (300$) gì 

đó, tôi lén nhét vào người em, nói đừng để cho tên 

Nhật thấy, về làm quà cho mẹ.
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Bao nhiêu năm, tôi không được tin cậu, hỏi nhân 

viên công ty phái cử bên VN thì chỉ nghe, chắc là… 

chắc là… cậu đã có một công việc. Nhưng số tiền 1 

triệu Yen cậu vay mượn lớn quá, tôi không biết cậu 

và mẹ đã xoay sở trả nợ như thế nào trong những 

năm khó khăn thời ấy.

Mạnh ơi! bây giờ em ra sao?

Một câu chuyện khác, cũng tên Mạnh.

Cậu làm công việc đúc khuôn đồng chế tạo chân 

vịt cho ghe tàu, từ những cái có đường kính 60cm 

đến 6m, 8m. Công ty khá lớn ở Okayama.

Qua được mấy tháng, thị lực của cậu trở nên kém 

đi, một bên gần như mờ hẳn, không trông thấy gì. 

Đi khám bác sĩ thì biết là bị Glaucoma, tăng nhãn 

áp một thời gian dài, đang trong tình trạng mất thị 

lực. Công ty đổ lỗi là tại sao ở VN không chịu khám 

kỹ trước khi đi; trả lại cho công ty phái cử. Nghiệp 

đoàn chỉ còn đường đưa về nước cho cậu chữa trị.

Tôi giải thích cho cậu thì cậu đồng ý về vì bên 

này mà mắt như vậy có trở thành người rơm (tức là 

bỏ trốn) thì cũng không có ai nhận vào làm. Công 

ty trả 1 tháng lương, vé máy bay. Tôi và 2 nhân viên 

người Nhật đón cậu từ Okayama đưa về Osaka, cho 

ở tạm phòng trọ để sớm ngày hôm sau ra phi trường. 

Thâm tâm tin tưởng chắc chắn cậu không trốn nên 
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hai quản lý người Nhật có kinh nghiệm hơn tôi, đi 

theo chủ yếu để canh chừng; nhưng cũng không đề 

phòng gì. Chiều tối nơi phòng trọ, chúng tôi chuẩn 

bị bento (cơm hộp) ăn cùng cậu. Cậu đề nghị mua ít 

bia để anh em chia tay vui vẻ; dành trả tiền nhưng 

tôi không cho vì biết cậu cũng chẳng có là bao. 4 

người mua chừng chục lon, lai rai tới 12 giờ khuya 

thì ai nấy cũng buồn ngủ.

Sáng dậy, tôi mở mắt trước tiên, nhìn qua cái 

nệm đối diện của cậu thấy đã được xếp gọn. Hai 

quản lý người Nhật vẫn say sưa giấc ngủ chắc vì bia 

ngon. Tưởng cậu đi toilet, tôi ra nhà vệ sinh tìm, 

không thấy đâu… lật đật gọi hai tên dậy: “okiro, 

okiro”…

2 anh mắt nhắm mắt mở:

- Ohayo… (Chào buổi sáng, người Nhật cổ đại 

nghe tiếng con gà gáy “Ồ Háy Ô… nên phát âm 

thành câu chào chăng?).

Cái gì vậy Huy san? Tôi lắp bắp… “Kieta”...

- Hắn biến rồi!
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Giang hồ

M

ấy hôm nay dân mạng loan truyền clip 

cô gái VN chỉ cách mua nước ngọt ở máy 

bán tự động không tốn tiền. Chưa biết 

mức độ thật giả như thế nào nhưng trước đây 25 năm 

thì tôi kiếm tiền từ cảnh sát và tòa án khá bộn nhờ đi 

dịch cho những vụ gian lận ở máy bán tự động.

Ban đầu các tay chơi Hàn quốc rỉ tai nhau đồng 

500 won của họ có thể bỏ vào máy tự động của Nhật 

để bấm nước và thối lại cho 400 Yen. 500 won trị 

giá chỉ 40 yen, thối 400 yen thì chúng lời gấp 10 

lần. Tuy nhiên cái vụ này sớm bị phát hiện vì chủ 

máy kiểm tra hàng ngày, chặn được ngay. Dân Việt 

mình mới ghê, dùng tờ 1000 yen, dán băng keo 1 

mặt dính chắc với một sợi dây nhỏ, đút vào bấm 

nước chờ nó thối 900 Yen xong rút tờ 1000 ra; không 

tốn chút nào. Kiểu gian lận này kéo dài được mấy 
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tháng khắp nước Nhật, người nghĩ ra chắc là “Việt 

kiều” chơi Pachinko chuyên nghiệp vì lúc đó họ 

cũng lén lút lấy bi từ máy bằng một dụng cụ plastic 

mỏng; sau đó truyền miệng cách chơi, lây lan ra 

nhiều thành phần không khác gì Cô vi vũ hán.

Những mánh khóe trên tự nhiên tôi rành, vì sau 

khi bị túm thì nghi phạm sẽ phải tái diễn lại cho 

cảnh sát chụp hình bổ sung bằng chứng. Chỉ tội cho 

các công ty chế máy phải đau đầu phát minh cách 

chống lại những chiêu trò mà đúng ra, người dân 

bản xứ không bao giờ nghĩ đến. Ngay đến thế giới 

cờ bạc Pachinko, dân bảo kê đằng sau là các tổ chức 

máu mặt mà cũng phải chạy làng Việt Nam.

Tôi tới Nhật thời điểm khá sớm, thập niên 80, 

90... hầu như biết hết dân tị nạn ở Kansai, miền 

Tây nước Nhật. Trong số đó có mấy tay trở thành 

anh chị hoặc đầu gấu theo kiểu nói VN. Buôn hàng 

cấm, hàng đá (ăn cắp) kèm thêm nghề pachinko có 

dụng cụ hỗ trợ.

Thủa đó, có một dân chơi gốc Bắc, cũng đi từ trại 

tị nạn Hong Kong như tôi đến Nhật, đối với tôi tuy 

không thân tình nhưng anh ta quí tôi vì thấy tôi 

còn trẻ mà năng nổ trong những công tác đấu tra-

nh nhân quyền cho quê hương. Anh cầm đầu một 

đường dây buôn đủ thứ hàng và bị bắt vì gian lận 

Pachinko. Biết tôi sẽ dịch cho bên tòa, đàn em của 
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anh tới gặp tôi “nhờ vả” giúp anh ấy khi khai trước 

tòa. Hậu tạ sẽ tính sau. Tôi nói với họ: “Tôi phải làm 

theo đúng chức nghiệp vì tòa có thu băng lại tất cả 

những gì anh ấy khai và tôi dịch; nếu dịch sai thì 

tôi sẽ không còn dịp làm việc nên không thể đánh 

đổi uy tín. Ngay cả chuyện gặp nhau như thế này 

cũng không nên.”

Vụ đó, anh ta may mắn chỉ bị tù treo vì chưa có 

tiền án. Xui khiến sao trong lúc tới nhà một người 

bạn ở Yao dự sinh nhật, tôi gặp anh ta. Khi về, anh 

theo ra cửa và lột chiếc đồng hồ Rolex đang đeo 

trên tay, “Tặng H. làm kỷ niệm”. Tôi vội từ chối vì 

biết xuất xứ của nó mà cho dù là hàng chính thống 

đi nữa thì tôi cũng không thể nhận.

- Cám ơn anh nhưng mình giữ cái tình thì quí hơn.

Tôi dư sức biết cái chuyện khi mình nhận món 

đồ của dân giang hồ, mình sẽ bị lệ thuộc ngay, thà 

cứ từ chối mà họ nể.

Anh đeo lại vào và nói, “Huy có chuyện gì hay bị 

đứa nào gây khó dễ thì cứ nói anh!”

Nghe nói sau này anh bị giang hồ đất cảng thanh 

toán ngay trên quê nhà.

Một vụ khác, tôi dịch cho một cô khá đẹp. Tội ăn 

cắp. Bên biện lý mới đọc bản cáo trạng xong là cô 
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nàng quì sụp ngay giữa tòa khóc lóc, kể lể gặp khó 

khăn trong cuộc sống vì chồng bỏ chồng chê, phải 

đi ăn cắp nuôi con. Thú thật là tôi mắc cỡ vô cùng, 

ánh mắt viên chánh án nhìn tôi như thể, con bé ấy 

nói cái gì mày dịch lại xem... thiếu điều muốn độn 

thổ. Chính cái vụ này mà tôi rút từ từ cái job thông 

dịch khá thơm của tòa. Cô nàng cũng được án treo 

nhưng chỉ 1 năm sau thành án thật vì tái phạm. 

Án treo còn 2 năm cộng chung với án mới 1 năm 6 

tháng khiến nàng bóc lịch hơn 3 năm trong nhà tù 

Nhật Bản.

Nhưng đó là chuyện sau, còn lúc bấy giờ tôi đang 

cùng nàng trên đường ra ga; em nhìn chân tôi khá 

kỹ làm tôi cứ thắc mắc: Chẳng lẽ mình chân dài?

Vài ngày sau tôi nhận được món quà gởi tới văn 

phòng, đôi giày khá đẹp, tên người gởi là em. Tôi 

vội gói trả lại vì biết em không có “dư tiền” mà 

mua cho. Trước khi bỏ lại vào hộp, tôi cũng thử tò 

mò xỏ vào xem nàng đoán chân tôi có chính xác 

hay không...

Rộng rinh!



218

huy nguyễn & vũ đăng khuê



219

chuyện xứ phù tang

Chuyện xứ Phù Tang
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Niên hiệu của Nhật Hoàng

Nội các Nhật Bản thông qua dự luật cho phép 

Nhật hoàng Akihito, thoái vị vào cuối năm tới, tức 

là hết năm của niên hiệu Heisei (Bình Thành) thứ 

30. Nhiều bạn lúc mới sang Nhật rất bỡ ngỡ vì thấy 

năm sinh của mình biến thành một năm khác khi 

làm giấy tờ ở tòa thị chính hay thẻ bảo hiểm. Vì thế 

Ng. Huy xin được tản mạn về niên hiệu của Nhật 

qua bài viết ngắn này như sau.

Trên giấy tờ chúng ta tiếp xúc, chỗ năm sinh thường 

có 4 cột: M-T- S-H. Từ năm sinh dương lịch chúng ta 

sẽ phải đổi qua năm của Nhật. M là thời Meiji (Minh 

Trị) từ 1868-1912; T là thời Taishou (Đại Chính) từ 1912- 

1926; S là thời Shouwa (Chiêu Hòa) 1926-1989 và H là 

Heisei (Bình Thành), từ 1989 đến nay.

Người sinh vào cuối thời Minh Trị, nếu còn sống 

nay đã 115 tuổi, hay thời Đại Chính cũng trên 90 đến 



222

huy nguyễn & vũ đăng khuê

105 tuổi. Tuy nhiên chúng ta thường dính dáng tới 

thời Showa, hay thời Heisei nếu sinh sau năm 1989.

Để dễ tính, nếu sinh từ năm 1926 đến tháng 1 

năm 1989 thì chúng ta cứ lấy 2 số cuối năm này, trừ 

cho 25, sẽ ra năm sinh tính theo niên hiệu Showa. 

Ví dụ 1960, trừ 25, sẽ là S.35.

Nếu sinh từ 1989, tức là cột mốc Heisei năm 1 

(H.1), thì bắt đầu năm 1990 đến 1999, lấy số đuôi 

cộng cho 2 là ra năm sinh thời Heisei. 1995, chẳng 

hạn, sẽ là Heisei 7. Từ năm 2000, phải lấy 2 số đuôi 

cộng cho 12 (H.12). Do đó năm nay 2017, là H.29.

Đầu năm 2019, Thái tử Naruhito, sẽ thay thượng 

hoàng lên ngôi. Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn 

bị mời các học giả tiếng tăm ngồi lại để chọn một 

niên hiệu mới. Không bắt buộc nhưng để dễ dàng 

trong các thủ tục hành chánh, niên hiệu mới này sẽ 

tránh có chữ đầu trùng với M-T-S-H; Và phải là 2 chữ 

thôi. Theo dự đoán của người viết, có thể sẽ là K. 

Tự nhiên mình nghĩ tới và thích niên hiệu Koutoku 

(Quang Đức) 光徳 chi lạ. Với lý do: Thái Tử có tên là 

Đức Nhân (徳仁) và Thời đại mới của Nhật, không 

ít thì nhiều, đã đạt tới ngưỡng cửa của sự điều hành 

đất nước một cách quang minh (光), đạo đức (徳). 

Cái mà Việt Nam ta đang thiếu vô cùng trong xã hội 

ngày nay.
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Dự đoán cho vui vậy thôi, vì đương nhiên các 

học giả còn đào sâu ý nghĩa từng chữ, đối chiếu các 

niên hiệu từ xưa của Nhật, của Trung Quốc rồi mới 

đưa ra niên hiệu đầy đủ ý nghĩa nhất cho Tân Thiên 

hoàng. Otanoshimini.
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Từ Chiêu Hòa đến Lệnh Hòa

P

hong trào Đông Kinh nghĩa thục của cụ 

Phan bội Châu đưa khoảng 200 thanh 

niên VN ưu tú sang Nhật học hỏi vào năm 

1906 đến 1908; tức thời Minh Trị Thiên Hoàng. Phong 

trào này tan rã sau khi Pháp ký hiệp ước với Nhật để 

giải tán phong trào.

Thời Đại Chính chỉ 14 năm, từ 1912 đến 1926, 

không có gì đặc biệt.  Tuy nhiên đến Chiêu Hòa 

(1926-1989) có thể nói là thời Thiên Hoàng Hirohito 

có những biến cố lịch sử gắn bó với Việt Nam nhiều 

nhất như khoảng thời gian ngắn Nhật cướp chính 

quyền từ Pháp, gián tiếp gây ra trận đói năm Ất Dậu 

1945. Sau năm 1954 Nhật bồi thường chiến tranh 

cho miền Nam với những nhà máy lắp ráp điện tử, 

nông cơ hiện đại, xây cất thủy điện Đa Nhim, Viện 

nghiên cứu nguyên tử Đà Lạt, v.v. đặc biệt là tiếp 
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nhận đợt sinh viên ưu tú từ miền Nam Việt Nam đi 

du học, có thể coi như là Phong trào Đông Du lần 

thứ 2 với số lượng gấp 4 lần đầu. 850 người.

Rất tiếc biến cố 1975 đã khiến cho lực lượng trí 

thức ưu tú này phân rã thêm lần nữa vì ý thức hệ 

Tự do và Cộng sản. Có những con người chọn cách 

hợp tác với chính quyền mới, có những người cương 

quyết không công nhận, đứng lên thành lập tổ chức 

tìm con đường trở về thay đổi chế độ VN; có những 

người lặng lẽ trở thành công dân Nhật với những 

đóng góp không hề nhỏ cho dân bản xứ.

1979, Chiêu Hòa 54, thêm một thành phần từ 

Việt Nam đến đất nước Nhật. Số lượng khá đông 

với khung 10.000 thuyền nhân tị nạn trong vòng 10 

năm, tức cho đến khi chấm dứt thời đại Chiêu Hòa 

(Showa 64).

Tôi may mắn là 1 trong số 10.000 người này. Và 

bọn thanh niên chúng tôi lúc đó, tuy không ưu tú 

như các bậc đàn anh Đông Du, nhưng cũng không 

đến nỗi hèn hạ là đến đất nước này để tìm miếng 

ăn. Chính vì thế quanh tôi đã có những người anh, 

người bạn sẵn lòng quay về cùng với lớp sinh viên 

yêu nước nhằm mưu cầu mục đích cao cả hơn cho 

dù phải hy sinh đến tính mạng.

Thời đại Bình Thành đánh dấu sự hiện diện của 
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người Việt, tuy nhỏ nhưng không kém phần quan 

trọng đề hình thành một cộng đồng ngoại quốc rất 

khác với người Hàn quốc, Triều Tiên đã định cư từ 

lâu trên xứ sở này. 15 năm đầu là những nỗ lực trong 

hãng xưởng; 15 năm sau là giáo dục lớp trẻ kế thừa. 

Bên cạnh đó, làn sóng người Việt Nam thực tập (lao 

động), du học, bảo lãnh gia đình ồ ạt tràn sang kh-

iến xã hội Nhật thêm nhiều vấn nạn phải đối phó. 

Tuy nhiên đã là “xã hội” thì phải chấp nhận. Bên 

cạnh những tiêu cực thì không ít những tích cực 

do làn sóng mới này đem tới như lớp lực lượng lao 

động trẻ, lớp chất xám làm việc bên ngành công 

nghệ thông tin, khoa học ngày càng nhiều, v.v.

Một điển hình về ngành mới như y tá, điều 

dưỡng mà trong kỳ thi quốc gia 2019 vừa qua đã có 

một thống kê khá kinh ngạc như sau:

- 423 người ngoại quốc gồm Việt Nam, Indonesia 

và Philippines tham gia dự thi lấy chứng chỉ y tá 

quốc gia Nhật Bản. Chỉ có 69 người đậu, tức 16%; 

trong đó Việt Nam chiếm tới 23 người trên tổng số 

48 thí sinh Việt Nam đi theo diện EPA (Hiệp định 

đối tác kinh tế) ngành y tá tham gia kỳ thi này. 48%, 

một tỉ lệ cao nhất so với các nước khác.

Nếu tính luôn ngành điều dưỡng chăm sóc người 

già thì có tới 89 người đậu trong niên khóa 2018-

2019. Cũng là tỉ lệ cao nhất so với những ngày đầu 
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của chương trình này cách đây 10 năm, 200 ứng viên 

EPA của Indonesia sau 3 năm chỉ có 2 người đậu.

Tôi chỉ muốn nêu những con số để cho thấy, 

thời “Lệnh Hòa” từ tháng 5 năm nay, chưa biết tốt 

xấu như thế nào, nhưng sẽ là một thời đại mà Việt 

Nam có ảnh hưởng nhiều đối với xã hội Nhật.

Đối với người Nhật, họ tin tưởng niên hiệu Lệnh 

Hòa sẽ là một khởi đầu cho một tương lai mới xán 

lạn hơn, người Việt chúng ta cũng mong sẽ có ngày 

đón mừng như vậy.

Có khá nhiều bạn không tên tuổi thường vào 

comment những bài viết liên quan đến người lao 

động ở Nhật với thái độ tiêu cực là, tới nước người 

ta cũng chỉ để làm “cu li” chứ làm gì.

Đối với tôi làm “culi” (mà tôi đã từng trải qua) 

hay làm gì đi nữa không quan trọng bằng tiếp thu 

những kiến thức và nhất là cách sống trong một xã 

hội dân sự như Nhật Bản, sẽ giúp mình thay đổi 

Việt Nam thế nào trong tương lai.

(Trích lại…) Từ hôm qua đến giờ, dân “Hòa” rộn 

ràng với niên hiệu mới. Nghe nó lạ tai và độc đáo là, 

tuy REIWA lấy từ cổ thi Phù Tang có cách đây 1200 

năm, nhưng đọc lên thì thấy khá trẻ trung so với 

những niên hiệu cũ.



228

huy nguyễn & vũ đăng khuê

“Sơ xuân LỆNH nguyệt, khí thục phong HOÀ, 

Mai kính tiền phấn bạt, lan bội hậu hương huân”...

Thơ Nhật nổi tiếng cô đọng nhưng đầy ý nghĩa, 2 

câu thơ nói trên diễn tả cảnh đẹp trời đất khi mùa 

xuân về. Cảm quá nên dịch chơi vậy: (từ 18 chữ rút 

còn 16 theo thể thơ “Ta”.)

“Khi mùa xuân tới, 

tiết thuận trăng thanh. 

Mai đào chỗi lộc

Lan rực hương lành”.

Nguyễn Huy cẩn chí
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Truồng chạy… có gì xấu?

N

ghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản… thần tượng 

của biết bao nhiều bà già và cô gái… 

được không ít Fan Đại Hàn, Đài Loan ái 

mộ, là Kusanagi Tsuyoshi, 34 tuổi, thành viên nhóm 

nhạc SMAP; đã cởi truồng và chạy nhông nhông trong 

một công viên giữa thành phố Tokyo vào 3 giờ sáng 

ngày 23 tháng 4!

Một người đàn ông thấy chàng, không mảnh vải 

che thân, vừa kêu gào vừa chạy trong công viên, 

nên vội gọi cảnh sát tới. Anh bị “chú cảnh” bắt vì tội 

công súc tu sỉ trong tình trạng say mèm; tuy nhiên 

vẫn còn đủ lý trí phán một câu để đời: “Truồng 

cởi… có gì là xấu!”

Cảnh sát đưa Kusanagi về bót, để cho anh ngủ… 

cho đến sáng rồi mới điều tra. Tin tức liền chạy 

hàng đầu trên các báo. Mọi chương trình tivi đều 
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chú mục đến chàng; khoảng 200 phóng viên tề tựu 

đông đủ trước sở cảnh sát Akasaka. Lúc này, ông 

Aso có tuyên bố từ chức thủ tướng hay giải tán quốc 

hội, chắc cũng không được người dân Nhật quan 

tâm bằng chuyện thành viên SMAP bị bắt!

SMAP là nhóm nhạc 5 chàng trai, hoạt động 

trong giới Showbiz hơn 20 năm qua; có thể nói là 

nhóm nhạc thành công nhất từ trước tới nay của 

làng giải trí Nhật Bản. Đã giúp cho công ty quản 

lý Johnny’s thu về chục tỉ tiền lời hàng năm nhờ 

các đĩa Hit, quảng cáo, điều khiển các chương trình 

giải trí tivi, đóng phim v.v… Kusanagi là một thành 

viên khá ăn khách. Anh có thể nói được thông thạo 

tiếng Đại Hàn, cách đây 2 năm đã từng đóng chung 

với các ngôi sao Hàn trong một bộ phim. Với tư 

cách đàng hoàng và đời tư không bị tiếng tăm lăng 

nhăng, Kusanagi được Bộ Hành Chánh tuyển làm 

Đại sứ cho hệ thống truyền hình Digital, tức là để 

quảng cáo cho sự chuyển tiếp từ hệ thống truyền 

hình analog cũ sang hệ thống mới.

Chỉ có điều, giống như ông cựu bộ trưởng ngoại 

giao Nakazawa… chàng rất thích uống!

Qua lời khai tại sở cảnh sát và thú tội trong buổi 

họp báo mấy ngày sau đó, Kusanagi thố lộ là anh 

chỉ có niềm vui khi ngồi uống bia, tâm sự với bạn 
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bè; nhất là với thằng bạn đời Kotori Shingo, cùng là 

thành viên SMAP. Ngay lúc truồng chạy trong công 

viên, Shingo… Shingo là cái tên được Kusanagi kêu 

gào nhiều lần nhất. Anh cho biết, trước khi xảy ra 

chuyện đáng tiếc, đã uống chừng 5 lon bia và 3 bình 

Shochu –một loại rượu nặng pha nước. Sau đó thì 

anh không nhớ gì cả, cũng không biết tại sao mình 

ra được công viên gần văn phòng làm việc, cởi đồ, 

xếp ngay ngắn rồi làm trò… cười!

Ngay sau khi Kusanagi bị bắt, bộ trưởng Hatoya-

ma đã cắt hợp đồng đại sứ của chàng ta và còn 

phang thật nặng: “Thật là một con người đê tiện, 

không biết trách nhiệm!” Ông liền bị dư luận lên 

án là nói quá lời với “thằng nhỏ” nhất là từ ngữ 

“đê tiện”. Vả lại, thằng nhỏ nó chỉ giải tỏa stress, 

căng thẳng vì lượng công việc quá mức, có làm bậy 

gì đâu; và điều quan trọng là có bà, cô nào thấy 

của quí của chàng đâu mà ghép thằng nhỏ thành 

tội phạm quấy nhiễu tình dục! Nếu so với cựu bộ 

trưởng Nakazawa sau khi uống đã đời, ăn nói bậy 

bạ lúc họp báo, thì tình cảnh của Kusanagi chỉ được 

xem như là đáng tội nghiệp vô cùng!

Văn phòng bộ hành chánh bị điện thoại kêu vào 

xỉ vả tới tấp khiến ông bộ trưởng phải muối mặt lên 

xin lỗi rút lại lời nói.

Còn bên cảnh sát, tình nghi Kusanagi chơi 



232

huy nguyễn & vũ đăng khuê

“thuốc” nên đã áp giải chàng về khám xét nhà cửa, 

may là căn phòng của chàng khá nghiêm túc. Vì sự 

kiện này mà trên một trang web, có kẻ đã đòi ném 

lựu đạn vào sở cảnh sát Akasaka, khiến các chú 

cảnh phải đặt trong tình trạng báo động! Sau đó, 

xét thấy Kusanagi thành tâm hối lỗi nên bên kiểm 

sát đã không truy tố chàng ta ra tòa.

Cùng thích uống như nhau và đều không thể 

làm chủ được lý trí lúc say mèm; nhưng nếu so 

sánh những câu nói vô nghĩa của ông cựu bộ trưởng 

ngoại giao Nhật Bản lúc họp báo bên trời Ý và của 

Kusanagi thì : “Truồng cởi… có gì là xấu” vẫn giá trị 

hơn nhiều.

Rõ ràng trong tình trạng đó, Kusanagi đã xỉn tới 

mức lên vườn địa đàng. Mà vườn địa đàng lúc tạo 

thiên lập địa có ai mặc quần áo bao giờ.

Cảnh sát Nhật đã rất khôn khéo khi không kết 

án chàng trai dễ thương này. Trong khi đó thì các 

bà, cô… tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ một dịp may đáng 

ngàn vàng, sẽ không còn bao giờ có.

(…. Thật đáng tiếc, tháng 12 năm 2016; người 

quản lý của ban SMAP có kế hoạch tách rời nhóm 

với công ty Johnny’s. Dự định người quản lý không 

được toàn bộ 5 thành viên đồng ý. Đến tháng 

9-2017, thì ban SMAP giải tán sau 25 năm hoạt động 
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mặc dù đã được tuyển chọn là đại sứ cho Olympics 

Tokyo 2020. Hai thành viên cốt lõi là trưởng nhóm 

Nakai và Kimura chọn con đường ở lại Johnny’s, 

nhưng mỗi người hoạt động một lãnh vực khác 

nhau; trong khi 3 thành viên, có chàng Kusanagi 

“truồng cởi” ngày nào, thì hoạt động độc lập và từ 

từ chìm dần vào trong quên lãng).

2-5-2009
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Hành trình một LM VN 
đầu tiên của Osaka

M

ùa hè năm 1981, chiếc thuyền con mong 

manh chở 34 con người, già trẻ lớn bé, 

phát xuất từ một làng chài ở Vũng Tàu đi 

tìm tự do. Hầu hết những người trên con tàu này xuất 

thân từ giáo xứ Kim Châu, Ban Mê Thuột, một khu vực 

tập trung những người di cư có đời sống đức tin vững 

mạnh. Trong đó có một thiếu niên 15 tuổi.

Không ai ngờ... chuyến ghe trở nên kinh hoàng, 

thê thảm khi lênh đênh hơn 40 ngày trên biển.

Bao nhiêu tàu đi qua nhưng không đoái hoài, 

cũng không cho được một miếng nước. Từng người, 

từng thây người chết đói, chết khát được vứt xuống 

biển. Ban đầu người sống còn nước mắt cho người 

chết... Sau đó thì không còn một giọt nước mắt nào 

cho nhau. Người họ đã cạn nước và nghĩ rằng trước 

sau gì cũng đến phiên mình.
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Tuy nhiên, tiếng cầu kinh vẫn cất lên không 

một lời oán than Thiên Chúa... Ngày thứ 41, anh R. 

Trưởng thuyền, cũng là anh ruột của cậu trai 15 tuổi 

thều thào với mẹ, vợ và những đứa em: 

- Con sắp ra đi, con có lỗi với Chúa, với mọi 

người... là đã không đưa tất cả đến được bến bờ 

bình an. Tuy nhiên sau khi con chết, những người 

còn lại sẽ được tàu đến cứu.

Nói xong anh R. nhắm mắt. Cậu thiếu niên lấy 

chút sức lực còn sót lại, cùng mọi người thả xác anh 

nhẹ nhàng xuống biển. Dường như không nỡ bỏ hai 

đứa con và cái bào thai nhỏ bé đang trong bụng vợ, 

anh R. nhấp nhô người dọc thẳng theo làn nước, 

bám theo con thuyền một hồi rồi mới trôi ra xa.

Nửa tiếng sau, một chiếc tàu lớn tiến lại chiếc 

ghe đang vật lộn cùng sóng biển. Mọi người  không 

còn sức mà vẫy tay ra hiệu kêu cứu. Những đứa bé 

nhanh chóng được bế lên tàu, cậu thiếu niên cũng 

được đưa lên theo. Trong đầu cậu văng vẳng tiếng 

cầu kinh, tiếng người anh đã mất, và dường như 

trong cơn mê man cậu hình dung được con đường 

tiếp nối mà đấng trên cao đã sắp đặt.

Đúng như anh R. đã trăng trối, anh là người cuối 

cùng trong chuyến ghe 10 người chết. Sau này người 

viết được biết trong những người ra đi vĩnh viễn, 
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còn có cậu H. là em của Cha T. giáo xứ Giang Sơn.

Số người sống sót được chuyển tới một cảng 

thuộc miền Bắc Nhật Bản; nhanh chóng trở thành 

một tin lớn truyền khắp cả xứ Phù Tang và trong 

cộng đồng còn rất nhỏ bé của ngưởi Việt Nam. Cha 

Harrie, giám đốc trại tị nạn Caritas-Himeji ở miền 

Nam, vội đi đón họ để đưa về trại. Gương mặt và 

ánh mắt của hơn 20 con người vẫn còn thất thần... 

Dường như họ chưa cảm được cái hạnh phúc tồn tại 

sau chuyến đi vì những mất mát quá lớn. Thời gian 

trôi qua... đại gia đình của cậu trai 15 tuổi định cư 

ở một thành phố gần Osaka, thuộc giáo xứ Sonoda. 

Người viết trở nên một thành viên của gia đình này. 

Hai anh em có nhiều cơ hội gần gũi, trò chuyện 

nhau nhưng chưa bao giờ người viết được cậu ta 

bày tỏ gì về dự định tương lai. Người trong nhà hoặc 

bạn bè đôi lúc đòi giới thiệu cô này, cô nọ, nhưng 

cậu chẳng tỏ vẻ hứng thú với chuyện lập gia đình. 

Có điều, thỉnh thoảng sau thánh lễ ngày Chủ Nhật, 

một bà sœur Nhật già tiến tới nói với cậu: “Chúa 

cho sœur biết là đang gọi anh đó”... Nghe xong cậu 

ta chỉ cười trừ.

Cho tới năm 2001; đúng 20 năm sau chuyến ghe 

kinh hoàng, cậu mới thố lộ cùng gia đình, đã chuẩn 

bị hành trang để dâng mình cho Chúa. Ai nấy đều 

vui mừng mặc dù biết con đường trước mắt còn lắm 
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nhiều khó khăn. Riêng người viết, từng là một tiểu 

chủng sinh, thì niềm vui đó còn kèm theo nhiều 

cảm xúc khó tả. Thế rồi chuyện đi tu theo dòng nào 

hoặc theo địa phận, mà VN còn gọi là Triều, được 

đặt ra... Vì thật sự với vốn liếng tiếng Nhật vừa đủ 

sống và tiếng Anh còn bập bõm, cậu phải cố gắng 

nhiều lắm mới đủ tiêu chuẩn để vào chủng viện. 

Nghe tin, người cha tinh thần Harrie phán một câu: 

“Đi vào Dòng Thánh Tâm của cha, không cần phải 

biết nói tiếng Anh hay Nhật , chỉ cần hiểu và nghe 

được tiếng Chúa!” “Cám ơn cha vô cùng.”

Tuy nhiên, do sự thiếu hụt linh mục địa phận 

Osaka, cậu được nhận cách riêng với một năm đầu 

phải lên miền bắc giá lạnh Akita để thử thách. Ở 

đây sau những giờ lao động tay chân, trồng trọt 

trong tu viện, tân chủng sinh được học những điều 

căn bản, chuẩn bị cho chương trình triết-thần học 

trên đại chủng viện Tokyo. Những thú vui cá nhân 

bỏ lại, những lo toan đời thường gác qua... để chỉ 

còn con đường chông gai thánh giá đang chờ đợi 

trước mắt.

Thế rồi 6 năm trôi qua, cậu tân chủng sinh ngày 

nào trở thành phó tế Lưu Vĩnh Cửu. Cái tên cha mẹ 

đặt, dường như đã được Chúa sắp sẵn con đường 

và tình yêu nói lên sự vĩnh cửu của Ngài. Thầy Cửu 

rời khỏi nước Nhật để đi giúp xứ bên Philiippines 
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một năm. Đầu năm 2009, thầy trở về và ngày 20-3, 

trong vòng tay yêu thương của gia đình, của giáo xứ 

Nhật đã đùm bọc, cậu thiếu niên của chuyến tàu 

định mệnh 28 năm trước, trở thành chứng nhân 

của Thiên Chúa; trở thành Linh mục Việt Nam đầu 

tiên của giáo phận Osaka và là linh mục triều đầu 

tiên xuất thân từ giáo xứ có truyền thống Sonoda.

34 người ra đi năm xưa với một bào thai nhỏ, 

sống sót 24 người... một số trong 24 người cũng đã 

về nước Chúa, trong đó có mẹ và chị của cậu... hai 

người thân hơn ai hết mong mỏi có mặt trong ngày 

trọng đại của đứa con –đứa em mình. Tuy nhiên 

thay vào đó là gần 1000 những người cha, người mẹ, 

anh em... con cháu trong Giáo hội Chúa đã đến nhà 

thờ chính tòa Osaka để tham dự lễ tấn phong tân 

linh mục trong niềm vui tràn ngập.

Người viết cũng xin được gởi những dòng chữ 

này để chia sẻ niềm vui riêng của gia đình, của cá 

nhân, trong đó gói ghém ước mơ thầm kín của một 

“chú tiểu” ở ngôi trường Sao Biển những ngày còn 

thơ, xa lắc xa lơ. Cầu xin Thiên Chúa với sự gìn giữ 

của Mẹ Maria, ban cho tân LM Cửu thêm nhiều sức 

mạnh và can đảm, biết hy sinh cho tha nhân như 

người anh của LM đã xả thân bỏ mình trên biển cả 

năm nào.

Osaka 21-3-2009
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M

ột phim Nhật lần đầu tiên: đoạt giải Os-

car dành cho bộ môn phim ngoại quốc 

hay nhất trong buổi trao giải Oscar tại 

Phim Nhật Đưa người đi 
đoạt Oscar

Đạo diễn 

Takita Yojiro 

(người đeo 

mắt kính) và 

nam tài tử Mo-

toki (bên trái)
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Hollywood ngày 22-2 vừa qua. Phim có tựa đề là 

“Okuribito”… được đưa sang tiếng Anh với tên De-

partures – Khởi hành. Nếu dịch ra tiếng Việt, tạm 

chính xác là “Đưa người đi”.

Tưởng cũng cần nhắc lại là: cho tới năm 1956,  

Oscar có dành một  giải thưởng danh dự cho phim 

nước ngoài. Năm 1952, 1955 và 1956, theo thứ tự 

phim Rashomon của đạo diễn nổi tiếng Kurosawa 

Akira, Jigokumon của Kinugasa Teinosuke và Mi-

yamoto Musashi của Inagaki Hiroshi đã đoạt giải, 

đánh dấu thời hoàng kim của điện ảnh Nhật.

Từ năm 1957, Oscar chính thức có giải phim 

ngoại quốc hay nhất nhưng từ đó cho tới hơn 50 

năm sau; Nhật Bản chưa một lần nào nắm trong tay 

chiếc tượng vàng quí giá.... nặng 3 ký 8. Oscar trở 

thành một niềm mơ ước không thể ngoi tới của các 

nhà đạo diễn và làm phim của Nhật. Tháng 9 năm 

2008, phim Okuribito của đạo diễn Takita Yojiro 

được đem đi trình chiếu ở một số đại hội điện ảnh 

và đã đoạt Grand Prix Montreal.

Tại Nhật, Okuribito đoạt gần như tất cả các giải 

thưởng lớn. Có gần 3 triệu người đã đến rạp xem 

phim này, số thu cho tới lúc nhận Oscar là 3,6 tỉ 

Yen. Con số trên sẽ còn có thể tăng hơn nữa vì từ 

80 rạp chiếu đã có thêm 100 rạp đã xin thuê phim 

đăng chiếu, coi như là khắp nước Nhật. Vậy “Đưa 
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người đi” có gì hấp dẫn đã khiến cho ban chấm thi 

phải loại hai Phim ứng viên nặng ký khác của Do 

Thái và Pháp?

Đó là một câu chuyện về một nhạc sĩ đàn Cello 

(trung hồ cầm) ở Tokyo (do Motoki đóng). Dàn nhạc 

của anh bị giải tán nên anh và vợ phải về quê kiếm 

nghề khác. Thấy trong một mục quảng cáo cần 

người lo cho công việc “Đưa người đi”, anh tưởng là 

một công ty du lịch chuyên sắp xếp đưa người đi… 

chơi, nhưng tới nơi mới biết, đó là công việc chuyên 

“Đưa người đi” về bên kia.... thế giới. Cụ thể là việc 

của một người khâm liệm, chuyên trang điểm cho 

xác chết.

Anh gồng mình học việc, một công việc chẳng 

ăn nhập với cây đàn cello của anh. Từ nỗi lo sợ, 

những thay đổi tâm lý khi tiếp xúc với xác chết đến 

sự kinh hãi của người vợ khi không muốn tay anh 

đụng vào người cô, gia đình tưởng chừng như đổ 

vỡ… Quá trình những biển chuyển đó khiến anh 

có một nhân sinh quan mới về sự sống chết, trở 

nên yêu nghề và trở thành một gạch nối giữa người 

sống với người chết theo quan niệm đông phương: 

-Chết chưa hẳn là hết. Và vợ anh, cho đến khi gia 

đình có tang qua cái chết của người cha, mới thấy 

hết được ý nghĩa của công việc anh làm.
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Có thể nói, Okuribito đã đưa đến thế giới Châu 

Âu một cái nhìn của đông phương về sự liên hệ 

giữa người sống và người chết qua công việc của 

người khâm liệm. Một đề tài tưởng chừng rất khô 

khan và khó kéo khán giả tới rạp. Bên cạnh đó, nó 

còn cho thấy một phong tục mới của Nhật Bản đối 

với người chết. Nghề trang điểm cho xác chết hồng 

hào tươi đẹp như người còn sống, là nghề chỉ mới 

bắt đầu ở Nhật chừng hơn 50 năm nay nhân một vụ 

tai nạn chìm phà vào năm 1953 khiến 1400 người 

thiệt mạng. Lúc đó có nhiều đứa trẻ được vớt lên, 

và người ta nghĩ đến việc làm sao cho gương mặt 

chúng vẫn tươi đẹp như lúc còn sống để xoa dịu nỗi 

đau người thân một phần nào.

Ngoài ý nghĩa của Phim, tài diễn xuất xuất thần 

của Motoki đã đánh động ban giám khảo. Có thể 

nói, công của nghệ sĩ Motoki, 43 tuổi, đã chiếm hơn 

nửa trong việc đem tượng vàng Oscar về cho Nhật.

Motoki xuất thân từ một nhóm ca Tam ca đình 

đám giữa thập niên 80 của Nhật với cái tên thân 

mật Mok-kun. Năm 27 tuổi, Mok-kun đi du lịch Ấn 

Độ, tận mắt gặp một xác chết trôi dạt trên sông 

Hằng. Về Nhật anh cứ thao thức đến chuyện sinh-

tử của con người. Năm 1996, tình cờ đọc được cuốn 

tự truyện mang tựa đề: “Nhật ký người khâm liệm” 

của nhà văn Aoki Shinmon; Motoki liền liên lạc với 
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nhà văn để xin làm trung gian chuyển tác phẩm này 

thành phim. Ban đầu nhà văn Aoki đồng ý nhưng 

sau đó từ chối vì kịch bản đã thay đổi không gian 

cốt truyện và thực tế ngoài đời có nhiều điểm khác 

biệt so với trong phim. Thế nhưng, Motoki vẫn 

không nản, anh bỏ tất cả thời gian đến gặp Aoki để 

được cái gật đầu của ông. Thấy chàng ca sĩ nhạc trẻ 

nổi tiếng mà có lòng với một đề tài ít ai để ý tới như 

vậy, nhà văn Aoki chấp nhận với điều kiện, Motoki 

phải là vai chính và tựa đề cuốn truyện không dùng 

cho tựa đề phim.

Mất 13 năm, từ lúc có ý tưởng dàn dựng của Moto-

ki, bộ phim mới hoàn thành. Trong 3 năm cuối chuẩn 

bị, Motoki phải học đàn Cello như một nhạc sĩ chuyên 

nghiệp; cùng đạo diễn tham dự mười mấy đám khâm 

liệm để tận mắt nhìn cách trang điểm, thay đồ cho 

người chết. Khi diễn xuất, anh đã hóa thân thành một 

người khâm liệm tài ba không khác gì những “Sensei” 

(Tiên sinh - thầy) khâm liệm ở ngoài đời. 

Motoki đã bỏ tất cả tâm sức cho bộ phim này 

và thật xứng đáng khi anh cùng đạo diễn Takita đã 

đem danh dự về cho nước Nhật. Khi được hỏi về ý 

tưởng đóng cho một phim mới, Mok-kun đã lắc đầu 

và cho biết… Chắc anh phải ngưng đóng phim một 

thời gian để trở lại với con người thực.

Osaka Tháng 2/2009
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P

him tập Đại Hàn thường dễ gây cảm xúc 

cho người xem, nhất là người Việt Nam… 

hơn là phim Nhật. Lý do là phim Đại Hàn 

thường có những tình tiết khá ướt át, lãng mạn đưa 

người xem vào một thế giới không thật.

Tuy nhiên buổi gặp gỡ của một cựu điệp viên Bắc 

Hàn vào ngày 11 tháng 3 tại Seoul, cô gái từng đã đặt 

bom trên chiếc phi cơ Đại Hàn vào năm 1987 khiến 

115 người thiệt mạng, với gia đình của một người 

Nhật, lại là một câu chuyện thực. Chính vì thế mà 

nó làm cho người ta có cái cảm giác như đang ở 

trong phim.

Kim Hiền Cơ, cựu điệp viên Bắc Hàn, cựu tử 

Chuyện trùng phùng của 
một nữ tử tù với con trai 

của một ân sư
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tù Nam Hàn; nhận một công tác trực tiếp từ Kim 

Chính Nhật: gài bom khủng bố chiếc phi cơ hành 

khách của hãng hàng không Đại Hàn để cản trở quốc 

gia này tổ chức Thế vận hội 1988. Chuyến bay 858 

khởi hành từ Bagdah-Iraq ngày 27-11-1987, chuyển 

tiếp sân bay Dubai của Tiểu vương quốc Á rập, dự 

trù ghé Bangkok trước khi đến trạm cuối là Hán 

Thành. Tuy nhiên chiếc máy bay đã phát nổ trên 

không phận giữa Miến Điện và Thái Lan làm tất cả 

115 hành khách người Nam Hàn đều thiệt mạng. Cả 

thế giới rúng động vì biết đây không phải là tai nạn 

bình thường. Hai nhân vật khả nghi một nam, một 

nữ mang thông hành Nhật Bản chuyển tiếp ở sân 

bay Dubai được đặt vào ống nhắm của cảnh sát Đại 

Hàn, Nhật Bản… với sự phối hợp của Quốc gia Bah-

rain; nơi hai nhân vật dự tính leo lên một chuyến 

bay đi Roma.

Khi cảnh sát phát hiện cả hai thông hành đều là 

giả. Lập tức, người đàn ông cắn mẩu thuốc lá đang 

gắn trên môi, chất độc cực mạnh khiến hắn ta quị 

ngã và tắt thở ngay sau đó. Cô gái dường như đang 

cố gắng làm hành động tương tự với một viên thuốc 

gắn trong răng, nhưng không kịp… vì người ta đã 

chận được miệng cô…

Câu chuyện trên từng được người viết gởi đến 

độc giả trên đất Nhật khá tường tận cách đây hơn 
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20 năm, không ngờ có ngày lại được nhắc lại trong 

một bối cảnh hoàn toàn khác.

Sau một vài cuộc họp báo vào những năm 1988, 

1992... cựu tử tù Kim Hiền Cơ rút lui vào bóng tối, 

sống dưới sự che chở cẩn mật của cảnh sát Nam 

Hàn. Cô kết hôn cùng người vệ sĩ và có 2 đứa con. 

Trong các cuộc họp báo đó, cô thường nhắc tới người 

thầy dạy tiếng Nhật cho cô trong suốt hai năm. Đó 

là một phụ nữ Nhật bị Bắc Hàn bị bắt cóc vào năm 

77 và qua các cuộc điều tra không khó, Nhật Bản đã 

xác định vị ân sư đó là cô Taguchi Yaeko.

Cô Taguchi bị mất tích vào năm 22 tuổi, để lại 

con nhỏ mà đứa thứ hai chưa đầy 1 tuổi. Hai đứa bé 

này được người bác ruột, anh của cô, đưa về nuôi 

và 20 năm sau, ông bác mới cho 2 đứa cháu biết rõ 

thân thế của chúng.

Mặc dù chính phủ Nhật Bản và các gia đình có 

người thân bị bắt cóc, rất muốn tiếp xúc với Kim 

hiền Cơ để hỏi cho cặn kẽ về số phận những người 

như cô Taguchi; tuy nhiên hai đời tổng thống Nam 

Hàn là ông Kim Đại Trọng và Roh MooHuyn đều áp 

dụng chính sách hoà hoãn “Vầng Thái Dương”, vì 

không muốn làm mất lòng Bắc Hàn; nên hạn chế 

tất cả các vụ tiếp xúc với Kim Hiền Cơ từ phía Nhật 

Bản, và còn chủ ý tạo ra những nghi vấn khác như 
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vụ nổ máy bay trên không năm 1987 là do chính 

phủ trước dàn dựng và Kim Hiền Cơ cũng là một 

điệp viên giả. Vì thế phải đợi tới 12 năm ước nguyện 

của phía Nhật mới được thực hiện khi đương kim 

tổng thống Đại Hàn đắc cử với chủ trương cứng rắn 

với Bắc Hàn...

Ngày 11 tháng 3 vừa qua, đứa con trai của cô 

Taguchi, nay đã 32 tuổi… cùng người bác, cũng là 

bố nuôi đã bay sang Hán Thành gặp cô… nay đã là 

bà Kim Hiền Cơ, 47 tuổi.

Trong bộ đồ đen giản dị, Kim hiền Cơ rơm rớm 

nước mắt cúi chào 2 người khách Nhật. Khi bắt tay 

với cậu con trai Taguchi, cô bật miệng bằng tiếng 

Nhật rất lưu loát… “Tôi muốn ôm cháu một chút 

được chứ?” Tuy chỉ là một câu nói bình thường, 

nhưng nó chứa đựng tất cả những gì người nữ tử tù 

này muốn biểu hiện thay cho người mẹ của cậu con 

trai, tức ân sư của bà.

Có cuộc sống tương đối tự do và hai đứa con, 

có lẽ Kim Hiền Cơ đã cảm được cái nỗi đau xé lòng 

của cô giáo Taguchi khi đột nhiên bị mất con, bị 

mất tự do, bị đưa vào một thế giới hoàn toàn xa lạ 

với những nỗi hiểm nguy rình rập… Kim hiền Cơ 

muốn làm một cái gì đó cho người thầy tiếng Nhật 

của mình, cũng như cho gia đình của Taguchi. Và 
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điều làm được là một cuộc gặp gỡ, cái ôm thay cho 

người mẹ cậu con trai và những xác nhận về tông 

tích mà Kim Hiền Cơ dư biết là có thể đem đến tai 

ương cho gia đình mình.

Tôi nghĩ Mẹ cháu còn sống, hãy cố gắng để có 

ngày gặp được bà…

Những chi tiết về bà Taguchi được Kim Hiền Cơ 

tiết lộ, cho thấy những gì Bắc Hàn tuyên bố về số 

phận những người bị bắt cóc hoàn toàn dối trá.

Gia đình Taguchi và Kim Hiền Cơ đã nói chuyện 

với nhau hơn 90 phút mà không cần thông dịch 

viên. Về phía Nhật, dù là những nguồn tin cũ đã hơn 

20 năm; tuy nhiên đối với họ vẫn có giá trị để duy trì 

niềm hy vọng là những người bị bắt cóc vẫn còn sống 

sót. Trên căn bản này, khi hai phía Nhật-Triều mở lại 

các cuộc đối thoại, sẽ là một luận cứ để buộc Bắc Hàn 

phải thành thật hơn khi thương thuyết.

Osaka tháng 3 -2009
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C

hợt nhớ tới ông bạn già thay tôi làm nghề 

hướng dẫn viên hơn chục năm nay, điện thoại 

thăm hỏi thì được biết tình trạng vô cùng bi 

đát, chắc thê thảm hơn hành khách trên tàu Princess. 

Trên đó có cách ly bao nhiêu ngày vẫn không sợ đói 

chứ hướng dẫn viên một ngày không tour có khác gì 

bầu trời không có nắng.

Tôi đến với nghề hướng dẫn viên du lịch thật tình 

cờ, cách đây 25 năm, chắc thuộc loại đầu tiên ở Nhật 

vì lúc đó vừa đi học vừa đi làm, sau đó là vừa ráp máy 

vi tính bán, ế quá, vừa phải đi làm thêm.

Chẳng qua ban đầu họ cần thông dịch đưa các 

đoàn khách, hầu như là cán bộ thứ bự từ VN qua, 

dịch xong thì các vị có nhu cầu đưa đi chơi, tham 

quan, ngắm cảnh, kể cả lướt qua khu phố đèn mờ 

“Phi Điền Tân Địa” ở Osaka. Được cái thuộc loại 

Hướng dẫn viên thời 
chưa “mắc dịch”
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dân “kín tiếng”, chuyện nào ra chuyện đó, nên tôi 

được các công ty tổ chức sự kiện hoặc văn phòng 

thông dịch tín nhiệm. Lâu lâu vớ được ông đảng 

viên có lòng: “Anh có tờ báo nào của kiều bào ngoài 

này cho tôi, kín một chút.” Thời đó chưa bùng nổ 

Internet nên có lẽ họ rất muốn tìm hiểu cái tự do 

ngôn luận ở xứ dân chủ.

Thông thường các vị sẽ mời tôi về thăm lại quê 

hương thời đổi mới. “Về đó, liên lạc cho anh, đếch 

đứa nào làm gì được cậu đâu”. Tôi giả lả vì chưa có 

ý định về. Vị khách còn sót lại trong ký ức khá ấn 

tượng là ông Trần Văn Minh; cựu chủ tịch Đà Nẵng. 

Những năm đầu 2000, có lẽ ông là quan chức cao cấp 

nhất Đà Nẵng đến Nhật, tôi nhận trách nhiệm thông 

dịch các xí nghiệp ông đi tham quan, chẳng hạn như 

KDDI. Lúc đó công ty viễn thông này có tham vọng 

phát triển mạng viễn thông CDMA ở VN. Ông để 

nghị tôi mở một văn phòng giao dịch cho thành phố 

Đà Nẵng. Tôi cũng ù ù cạc cạc cho qua. Không biết 

lúc đó mà nhận lời thì giờ này có ngồi với ông trong 

“ngục tù bao la” ấy không.

Dần dần, ngoài các quan chức là đại gia thời mở 

cửa. Các giám đốc đi là kéo theo các vệ tinh hùng 

hậu, nhu cầu mua sắm cao. Tôi phải tìm tài liệu học 

về các danh lam thắng cảnh của Nhật và tán phét 

thêm những chuyện bên lề trên xe bus, chẳng hạn 
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văn hóa tắm tiên, người Nhật trước đây không có họ 

chỉ có tên, nhà không số, phụ nữ khi yêu thì chết bỏ 

nhưng lỡ mình lấy về thì coi chừng bỏ cho chết luôn. 

V.v. và v.v. Lần đầu tiên thấy họ vung tay mua sắm 

những cái túi Hermes cả triệu yen, tôi choáng váng. 

Và cũng không lạ khi từ một thằng homeless như tôi 

trở thành tay tư vấn các mặt hàng sành điệu ở các 

tiệm đồ cũ Daikoku.

Thời buổi này tôi kiếm tiền nhờ khách du lịch 

khá bộn, dư sống qua ngày. Ngoài tiền boa mỗi người 

500 yen sau 3 ngày tour (nghe nói giờ tính mỗi ngày 

chứ không như trước), nếu họ mua hàng nhiều ở 

Tokis hay Laox, nhất là mặt hàng dược phẩm chức 

năng như nhau cừu, collagen, tảo, thuốc bổ xương 

bổ thận, v.v. mỗi chai 2 man (200 Dollars US) thì 

tôi được hưởng huê hồng có khi tới 20%. Mặt hàng 

điện là 10%. Chục khách mua cho cỡ 20 man (2000$) 

là tour đó ngoài tiền lương kiếm thêm được 300$ 

đến 400$.

Tuy nhiên, sau này khách trở nên phổ thông hơn, 

tiền tiêu không được như các đại gia nên tôi hướng 

dẫn họ ra ngoài các cửa tiệm Drug store để mua cho 

rẻ, dù mình mất luôn khoản huê hồng. Du khách thì 

đủ dạng nhưng tôi thích đưa các tour đi tham quan 

chùa chiền, nhất là người Hoa ở Chợ Lớn vì họ không 

đòi hỏi phần ăn uống quá nhiều và cũng là dịp mình 
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tìm hiểu thêm về lịch sử các ngôi chùa, các tượng cổ 

quí để giới thiệu.

Khó đối phó là những loại khách thuộc dạng 

chảnh, nhưng thường thường anh em hướng dẫn 

viên nào cũng có cái tài ứng biến tùy theo hoàn cảnh 

mà tiếng Nhật gọi là khả năng “kaiten”.

Dịp ngân hàng Tokyo Mitsubishi-UFJ đầu tư vào 

Viettinbank, công ty du lịch nhờ tôi phụ trách phái 

đoàn của viên chủ tịch Phạm Huy Hùng ghé Osaka. 

Dù công việc đã ổn định nhưng vì anh bạn thiếu 

người, năn nỉ quá nên nên tôi nhận lời. Sau khi 

hướng dẫn đi chơi golf, về Namba đã gần 2 giờ chiều, 

các phụ tá của ông nói tôi kiếm một tiệm ăn nào thật 

ngon, sang; giá cả không thành vấn đề, họ trả riêng 

ngoài tour. Giờ đó còn nhà hàng sang trọng nào mà 

tiếp khách, tôi bèn “tư vấn” trực tiếp với ông: Tối ăn 

món gì cũng có, giờ đã lỡ bữa, tôi muốn giới thiệu 

anh một món trưa đặc sản của Osaka khá bình dân 

nhưng bảo đảm ngon.

Ông gật đầu. Tôi đưa vào 1 cửa tiệm còn mở cửa, 

gọi cho mỗi người một tô Katsudon (Thịt heo chiên 

ốp trứng). Vị lạ và chắc đói nên ông ta khen ngon rối 

rít khiến các thủ hạ cũng phải khen theo. Có biết 

đâu món đó cả nước Nhật chỗ nào cũng có.

Lần cuối cùng đi tour, là đón một đoàn khách hơn 
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20 người VN từ tàu du lịch như kiểu Princess Cruise 

ghé cảng Osaka. Hầu hết là người đang nghỉ hưu bên 

Úc sang. Tôi đưa họ đi thăm chùa Thanh Thủy ở Kyo-

to. Trên xe, đang thao thao về nước Nhật thì một bà 

bác la toáng: 

- Ối giời ơi có phải Huy con bà Hà Hương Thời 

Gian không con.

Tôi tá hỏa, ai mà biết được tên bố mẹ tôi cả tên 

cửa tiệm đã chìm vào dĩ vãng từ năm 75. Tôi ú ớ, bà 

nói tiếp như không cần biết còn những người khác 

trên xe. Tao đây, cô Kệ kết nghĩa với mẹ mầy hồi di 

cư đây. Nói xong bà tu tu khóc... Mẹ mày nói mày đi 

Nhật bao nhiêu năm, tao tưởng mày sung sướng lắm 

không ngờ phải đi làm cái nghề cực khổ này hả con.

Bà không biết tôi thuộc thằng tị nạn sướng hơn 

ai, chỉ phải dùng cái miệng chứ không phải cày như 

trâu ở hãng xưởng. Nhưng bà cũng nói đúng chứ 

không phải không, anh em hướng dẫn viên là kiếp 

dâu trăm họ, ngoài gương mặt lúc nào cũng phải tươi 

dù lòng đang tan nát vì con bồ đá thì không bao giờ 

cho mình được phép bệnh. Mà nghề hướng dẫn bây 

giờ đâu còn kiếm ăn ngon như hồi xưa, đội ngũ đông 

đảo như Cái bang. Tuy nhiên tôi thầm phục có nhiều 

anh em mà tôi tình cờ kết bạn trên Facebook, rất 

chuyên nghiệp và yêu nghề bạc bẽo này.
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Báo chí Việt Nam vừa rồi loan tin có 21 hướng dẫn 

viên đã tiếp xúc với hành khách Diamond Princess 

lúc con tàu này cặp 2 bến cảng ở VN. Giờ họ đi đâu? 

Làm như muốn đi truy tìm tội phạm.

135 người trên tàu đang bị nhiễm corona, tính ra 

gần 3,7% tổng số khách, nhưng chắc sẽ tai qua nạn 

khỏi. Họ được trả lại tiền, được trị bệnh còn phe ta 

đang ngồi trên đống lửa. Hy vọng anh em mình vô sự.

Mong con corona sớm phiêu diêu trước mùa hoa 

anh đào để các bạn còn nhìn thấy mùa xuân.
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H

ôm nọ viết bản tin Nhật Bản tách virus 

corona thành công, mở ra hy vọng phát 

triển vaccine kháng virus trong tương lai 

gần nhất, thì tự nhiên bị một cậu tên Đậu Công nào đó 

vào phán: “Chú chống đối chính quyền nhưng cũng 

nên nhìn nhận là những thứ VN đang làm được”.

Mình chới với, ở Nhật khá lâu năm, biết cái gì Nhật 

làm được thì đăng lên cho mọi người xem, không dám 

lạm bàn chuyện Việt Nam (rõ ràng chẳng có câu nào 

nói xấu đến VN vì biết người VN mình làm những 

chuyện mà thế giới chưa làm được); vả lại thực tế như 

thế nào thì đã có hàng chục ngàn ký giả lên tin như 

vụ chữa thành công 2 người TQ khỏi bệnh ở Sài Gòn. 

Thế mà cậu ấy nhảy vào chụp cho cái nón cối, chẳng 

khác gì đang bị cúm mùa mà nó khẳng định mình 

viêm phổi Corona. Đúng là dư luận viên thời thổ tả!

Tình yêu thời thổ tả!
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Không muốn viết gì thêm nhưng chợt nhớ tới 

cuốn tiểu thuyết “Tình yêu thời thổ tả” của nhà văn 

Gabriel Garcia Marquez đoạt giải Nobel năm 1982, 

được cô cộng sự viên đài FM Cocolo tặng cho đọc 25 

năm trước. Nhân vật chính trong truyện là Florenti-

no Ariza, con trai ngoài giá thú của một thương gia, 

sống với bà mẹ bán tạp hóa; và nàng Fermina Daza, 

con gái của một nhà buôn mà theo kiểu nói của ta, là 

phường tư sản phất lên nhờ gian lận.

Anh chàng Ariza không đẹp trai nhưng có nhiều 

tài vặt như làm thơ, ca hát… đủ để tán gái (đừng 

nói là giống người viết này). Còn nàng Daza thì xinh 

đẹp tuyệt vời. Hai trẻ yêu nhau tha thiết, tuy nhiên 

ba cô gái không ưa Ariza nên đưa cô gái đi xa nhằm 

cắt đứt mối tình. Một thời gian sau, nàng trở về quê; 

Ariza vẫn chờ đợi nhưng Daza thì lọt vào mắt xanh 

của Urbino, một bác sĩ điển trai nổi tiếng trong vùng 

vì ngăn chận được cơn dịch tả. Daza thẳng thừng từ 

chối tình yêu cũ của Ariza, cho rằng mối tình xưa vớ 

vẩn như chuyện mơ; thế là nàng lấy Urbino.

Đau khổ, thất tình, Ariza lao vào những mối 

tình tạm bợ như con thiêu thân, gái già, gái trẻ, 

gái điếm, gái mất chồng, gái chồng chê, gái không 

chồng… đủ mọi thành phần trong xã hội. Tính ra 

có tới 622 cuộc tình. Nhưng cứ sau mỗi cuộc tình 

chàng lại nhớ tới: “Hỡi người tình Daza”… 50 năm 
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sau, khi Đốc tờ Urbino qua đời, Ariza vẫn tiếp tục 

đeo đuổi Daza. Giờ thì chàng đã trở thành một 

chủ hãng thuyền buôn như ước vọng thời tuổi trẻ. 

Cả hai nối lại mảnh tình xưa dù đã ngoài 70. Tuy 

nhiên không muốn người đời ngồi lê đôi mách, sẵn 

có thuyền, đôi uyên ương xuống dưới đó sống và 

giăng cái lá cờ biểu hiện trên thuyền đang có bệnh 

nhân dịch tả để khỏi ai làm phiền, xuôi ngược dòng 

sông Magdalena của Colombia.

Rất nhiều độc giả đã ca ngợi hình ảnh tình yêu 

như một nỗi ám ảnh không rời khi đọc “tình yêu 

thời thổ tả” này. Riêng người viết chợt nhớ lại vì 

thấy nó giống chuyện tình của 2 người bạn thân 

mình trong thời hiện đại. Mà ngay các bạn chắc ai 

cũng biết.

Đó là chuyện chàng Quốc và em Nam.
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vũ đăng khuê
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Sau gần một thời gian dài im hơi lặng tiếng, dù 

bị trách móc, dù bị đay nghiến yêu cầu “diết” từ 

vài tên bạn ở khá xa, hay từ những thằng em suốt 

ngày khích tướng, hay từ những người bạn dù tâm 

giao cũng giận và không thèm nói một lời mỗi khi 

có dịp, và câu trả lời của mình luôn luôn chỉ là câu 

nói cho qua vì thực ra thì “how can I tell her”. Hôm 

nay chân thành xin lỗi tất cả và thành khẩn khai 

báo: bản thân có một cái tật quá xấu không bỏ được: 

“Chỉ “diết” khi có một biến động thay đổi cả đời 

sống hoặc có ai đó.... đã ra đi”. Suy đi nghĩ lại thì 

có thể khẳng định rằng đây là điều không thể chấp 

nhận và cũng đã tự hứa là sẽ tránh tối đa, nhưng 

tương lai thế nào thì chắc.... chỉ có trời mới biết. 

Thôi tới đâu hay tới đó. OK?

Xin bắt đầu bản tường trình này trong cái không 

Nhớ gì ghi đó!
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khí khá kỳ lạ của “cái” được gọi mùa hè, điều hiếm 

có của cái quê hương thứ hai này đã làm mình nhớ 

đến tựa đề (chỉ cái tựa thôi nhé) của một quyển tiểu 

thuyết: Mùa hè ở một nơi khác của nhà văn Phan 

Thị Trọng Tuyến. Sở dĩ có cái nhớ chẳng đâu vào 

đâu này là vì năm nay mùa hè Nhật Bản cũng lại... ở 

một nơi khác, nó là đầu thu ở Karuizawa, cuối xuân 

của Nikko, se se của Nasu, những nơi nghỉ mát nổi 

tiếng... Nói cho chính xác hơn là mùa hè với những 

cơn nóng kinh khủng khiến ngồi một chút lại muốn 

chạy vào “dội vài gáo”, hoặc muốn chạy bay ra biển 

để thỏa thuê với sóng nước đã không còn nữa, mà 

thay vào đó là trời gầm, đất lở.... Hôm nay khi ngồi 

vào máy thì ngoài trời đang mưa lớn và tin thời tiết 

cho biết bão số 18 đã bay tới Hokkaido và đang tàn 

phá. Thật xui cho người dân xứ này, lại lãnh đạn 

thêm lần nữa sau hai cú thót tim vì “nó bay ngang 

qua đầu” trong vòng chưa tới 2 tuần.

Tóm lại thì mùa hè năm nay là mùa hè của thiên 

tai, của kỷ lục thời tiết. Linh tinh đã đủ xin bắt đầu 

“trả nợ tình xa”.

Tháng 9-2017
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Chú “Ủn” chắc không ai là không biết, chú có 

mái tóc lăng quăng nửa vời, hai bên thái dương 

cạo trắng hếu úp xuống cái mặt bành ra quá khổ 

cộng với cái cằm hai ba nọng, khiến người nhìn 

hình dung đến ngay khuôn mặt “Bác Mao cân nặng 

tạ hai. Thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cằm”

1

, chỉ trừ 

những người dân của xứ chú (thật hay không thì 

không biết) cho là khuôn mặt của chú là khuôn mặt 

của thần của thánh, nhắc đến tên chú lúc nào cũng 

kèm thêm 2 chữ “kính yêu” hay “vĩ đại”.

Trông mặt mà bắt hình dong

Mặt mâm như lợn nhưng lòng... thì sao?

Khó đoán lòng chú lắm, nhưng ta cũng nên nói 

Chuyện về Chú Ủn

2 câu thơ trong bài tả về Mao Chủ...Tịt của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.



264

huy nguyễn & vũ đăng khuê

một chút về chú xem sao? Dạo này chú quậy quá, 

truyền thông thế giới theo sát chú hàng ngày kh-

iến thiên hạ dù “vô tâm” đến mấy cũng phải “bận 

tâm”. Bỏ hẳn ngoài tai những dọa nạt của già gân 

tóc vàng Donald Trump, bỏ qua những quyết nghị, 

chế tài của cái cơ quan tưởng là đầy đủ thẩm quyền 

nhất thế giới là Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc và 

bỏ luôn những răn đe lẻ tẻ khác từ ngay các nước 

bên cạnh như Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, 

chú “Ủn” của cái xứ người dân không còn gì để gặm, 

vẫn quyết tâm “bắn” và “phóng” cho đến khi nào 

chú đạt được “mục đích”. “Mục đích” của chú thế 

nào ta sẽ bàn sau. Số người “bận tâm” vì hành động 

hung hăng của chú mỗi lúc một tăng. Vì thế, cái 

“bận tâm” này đã làm cho những nhà lãnh đạo các 

nước lân cận vò đầu bứt trán, phải làm thế nào cho 

nỗi “bận tâm” đó sẽ thành “an tâm”, trong đó có 

Nhật Bản, nước chỉ cách với quê hương chú... “cái 

dậu mồng tơi”.

Ngày 2-9, chú cho thử bom khinh khí mà sức 

công phá được ước tính gấp 10 lần quả bom nguyên 

tử tại Hiroshima. Eo ơi, kinh quá. Ngày 11-9, hội 

đồng bảo an LHQ họp khẩn ra quyết nghị chế tài 

được coi là “kibishi” (nghiêm khắc) nhất từ trước 

đến nay, nhưng vẫn bị già gân tóc vàng Donald 

Trump chê yếu. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ 
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mà ta tạm gọi là “nhất trí” thì nghị quyết lần này 

có vẻ hơi thành công vì có sự đồng tình của Trung 

Quốc và Nga, vốn là 2 chuyên viên luôn bàn ra 

chuyện chú “Ủn”. Nghị quyết chưa ráo mực thì chỉ 

sau đó ba ngày (15-9), chú lại “chơi” một quả nữa, 

bay ngang đầu Hokkaido khiến hệ thống báo động 

của Nhật Bản là J-ALERT reo vang, một số tàu bè, 

dân sống xung quanh khu vực than trời như bọng. 

Đây là lần thứ hai chú cho “tên lửa” của chú bay qua 

đầu Nhật Bản sau khi “dọa” là chú sẽ nhận chìm 4 

đảo của Nhật Bản bằng vũ khí hạch nhân nếu “cứ 

nhảy theo vũ điệu của Mỹ”. (Cú trước đó chú phóng 

ngày 29-8). Câu hỏi đặt ra là bay ngang đầu Nhật 

Bản, báo động rầm trời thì tại sao không dùng SM3 

hay PCA-3 “dập” nó đi? “Tưởng dzậy nhưng không 

phải dzậy”, theo luật biển thì đường bay của đạn 

chú bắn khi qua lãnh hải Nhật nếu cao quá 500km 

tính từ mặt biển, thì không bị coi là “xâm phạm”, 

hơn nữa lại không nhắm vào Nhật mà chỉ nhắm 

khơi khơi vào biển cả mênh mông, cho nên SM3 

hay PCA-3 không thể bay ra khỏi nòng. Người hiểu 

chuyện nói là chủ đích của chú chỉ muốn cho già 

gân tóc vàng thấy là “Guam đang nằm trong tầm 

tay tụi tao”. Già Trump cũng chả nói thêm được lời 

nào bạo hơn vì không có lời nào mạnh hơn những 

gì già đã nói. Nhật Bản và Nam Hàn cũng thế, cũng 

chỉ “liên” qua “lạc” lại. Hội đồng Bảo an LHQ hôm 



266

huy nguyễn & vũ đăng khuê

16-9 và 19-9 lại họp khẩn hay khoáng đại với những 

cảnh cáo “chắc nịch”, “siết chặt vòng vây”, “cô lập 

hóa”....và hôm 20-9 nhận được câu trả lời từ Ri Yyo 

Hon ngoại trưởng chú Ủn là: “nghe cứ như tiếng 

chó.... tru”. Hết ý.

Từng sống, học hỏi và hưởng thụ ở cái xứ “tư bản 

giãy chết” lúc còn thuở “ranh con” nên chú hiểu rõ 

lắm: chú thừa biết là chỉ cần 15 phút là “nước non” 

của chú sẽ biến thành đống gạch vụn dưới hỏa lực 

kinh khiếp của Mỹ, nhưng chú cũng hiểu rõ là chỉ 

cần 15 phút là Nam Hàn, Nhật Bản.... sẽ ngập ngụa 

“xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng” 

với vài ngàn khẩu đại bác từ quê hương của chú đã 

giương nòng trực xạ. Dân của chú thì: “dù có gặm 

cỏ mà ăn cũng không từ bỏ hạt nhân” như lời phán 

của ông tổng thống Nga Putin gốc KGB, và phe tụi 

nó là phe “chết nhát” coi “sinh mạng người còn 

nặng hơn quả địa cầu”

2

. Vì thế chú cứ ung dung 

làm tới.

Theo như các nhận định và phân tích của vô số 

“bình loạn gia” quốc tế thì mục đích chính của chú 

là: chú chỉ ngưng việc thử và bắn lung tung khi chú 

2 Câu nói của thủ tướng Fukuda Takeo khi Nhật Bản chấp nhận trả 
6 triệu mỹ kim và 9 đồng đảng đang bị giam giữ cho bọn khủng bố 
xích quân đã không tặc một máy bay của hàng không Nhật Bản tại 
Dacca (Bangladesh) ngày 28-9-1977 để đổi sự an toàn cho 156 hành 
khách và phi hành đoàn.
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được thỏa mãn những điều kiện:

1/ được công nhận là một quốc gia có vũ khí hạch 

nhân.

2/ được thương thảo trực tiếp với Mỹ chứ không 

phải qua năm hay sáu nước.

3/ quân Mỹ phải rút hết khỏi Nam Hàn và các 

nước xung quanh. 

4/ vài điều lẻ tẻ khác...

Những yêu cầu trên coi bộ khó vì cho đến thời 

điểm này thì già gân tóc vàng Donald Trump vẫn 

đòi: phải bỏ vụ thử và bắn lung tung rồi mới tính 

tiếp. Món ăn chơi đầu tiên chắc là khó nuốt nói gì 

các món sau, các nước liên quan vẫn đang tiếp tục 

“đấu trí” trong tâm trạng vừa “đàm” vừa chờ chú 

“bắn”. Chuyện ở đâu vẫn còn đó “trừ khi...”

Câu hỏi “Nhật Bản sẽ phải đối phó thế nào trước 

những manh động của chú?” chắc sẽ không có câu 

trả lời trọn vẹn. Thôi bà con cô bác chỉ có nước 

tạm thời tuân thủ theo những lời chỉ dẫn khi được 

J-ALERT báo nó bay ngang đầu: “chạy vào những 

tòa nhà hay đường ngầm dưới đất với hai tay ôm 

trọn cái đầu”, chuẩn bị tinh thần “đóng thuế” thêm 

để giữ mình an toàn, chống trả khi nó bắn, và chờ 

đợi.... chuyện “trừ khi...”. Mà chuyện “trừ khi....” 

này thế nào thì chỉ có trời mới biết.
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N

ăm nay bê bối coi bộ hơi nhiều, dưới 

con mắt soi mói của những tờ tuần san 

Nhật Bản, các anh ca sĩ, các chị diễn 

viên, các ông các bà dân biểu, nghị viên lần lượt bị kéo 

ra ánh sáng vì liên quan đến ngoại tình, dính dáng đến 

tiền bạc, “bộc phát” hành vi chửi bới, đánh đập lung 

tung. Tính ra thì dài lắm, vài trang thì không thể kể hết 

nên chỉ xin lướt qua và nhấn mạnh vào những scandal 

gây nhiều chú ý:

Đồ thằng hói (Kono hage)

Tác giả của câu nói tên là Toyota Mayuko, năm 

nay được 42 cái xuân xanh, tốt nghiệp đại học ở To-

dai (một đại học bậc nhất ở Nhật Bản), cao học ở đại 

học Harvard, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng 

trong chính phủ, nàng đắc cử hai nhiệm kỳ và hiện 

Đồ thằng hói 
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đang là thứ trưởng của bộ giáo dục. Trông hình thì 

hơi hơi dữ không có vẻ gì là “chằn ăn trăn quấn”, 

khi cuốn băng ghi âm lời của nàng bắt đầu bằng 3 

chữ: “Kono hage” do viên tài xế cũng là bí thư (55 

tuổi) tung ra cho một tờ tuần san tố: vào ngày 22-6-

2017 trong lúc đang di chuyển trên xe ông bị nàng 

“chửi” và “bụp”... thì khuôn mặt “hơi dữ” của nàng 

biến thành “quá dữ”.

Qua cuốn băng, nghe nàng chửi ta thấy hơi giống 

giống lối chửi của người bị mất gà ở Việt Nam ta vậy. 

Có vần, có điệu, có lên, có xuống thật đúng lúc, có 

lúc nàng còn chêm vài câu ca lời hát. Và kết quả tạm 

thời là nàng đã nhận “khuyết điểm”. Nàng làm đơn 

rời khỏi đảng và nhập viện luôn để chữa trị chứng 

“tâm thần phân liệt”. Báo chí, truyền thông hỏi thế 

Toyota Mayuko lúc mếu lúc cười. Ảnh: T.L.
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nào cũng không nói, mãi đến giữa tháng 8, cũng qua 

một tờ tuần san, nàng ngỏ lời xin lỗi và hứa là sẽ 

xuất hiện trước “thường dân” để trình bày sự việc. 

Hôm 17-9, nàng đã lên chương trình của đài Fuji số 

8 trần tình, nhận lỗi từ đầu đến đuôi và nhận mình 

là người có tính xấu tàn, xấu tệ. Tuy nhiên, nàng có 

tâm tình thêm vài lý do khiến nàng dằn không nổi 

và làm chuyện chả ra chi. Lý do là ông này đã vài 

lần lái xe đến địa điểm “gần” trở thành “xa”, chạy 

xe ngược chiều trên xa lộ, dán tem gửi danh thiếp 

chúc mừng sinh nhật đến cử tri thì tên người này 

lại đến nhà người kia v.v.

Hôm 18-9, nàng chính thức xuất hiện trước bá 

quan văn võ trong một cuộc “hỏi cung rộng lớn”. 

Sau 4 lần cúi đầu từ lúc xuống xe đến cửa hội trường 

chỉ cách nhau 10 mét, với biểu ngữ bao quanh “hãy 

từ chức đi” của cử tri... nàng bắt đầu “lã chã đầm 

đìa trên... ngón tay lạnh giá”: “tôi đã có tội, xin tha 

lỗi cho tôi”, không quên thòng thêm: có một số 

điều không đúng sự thật như ông bí thư nói, cuối 

cùng nàng khẩn khoản xin mọi người “cho phép” 

nàng “ra khơi” thêm một lần nữa để chuộc lỗi lầm. 

Có một số ít tỏ vẻ thông cảm nhưng có khá nhiều 

người: “Thôi đi... mẹ”!

Lại thêm một câu nói sẽ được ghi vào “lịch sử” 

trong năm: “Kono hage” (Đồ thằng.... hói).
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Chúng tôi không vượt 
quá lằn ranh

K

hoảng giữa thập niên 1990, Nhật Bản có 

một nhóm nhạc nữ nổi tiếng là SPEED 

(giống như nhóm AKB48 ngày nay) không 

ai là không biết, trong đó có một cô đã trở thành chính 

trị gia sau khi nhóm giải tán. Cô tên là Imai Mariko (33 

tuổi), xinh lắm, nhưng tình duyên lận đận, đã chia tay 

với chồng cũ và đang trong tình trạng gà mái nuôi một 

con bị chứng bệnh down. Khi SPEED giải tán cô đi hát 

một mình và hay tham gia vào các hoạt động từ thiện 

của những nhóm có con cái mắc bệnh nan y. Có lẽ vì 

thế mà đảng Tự Dân đã nhắm đến và cô trở thành dân 

biểu thượng viện vào năm 2016. Tưởng cũng nên biết là 

hạ viện thường là nơi quy tụ những chính trị gia chuyên 

nghiệp, còn thượng viện thì không cần như thế, chỉ cần 

nổi danh, nổi tiếng và... đẹp. Cô này lẽ dĩ nhiên là rất 

đẹp. Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió và đảng cũng 
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rất hãnh diện vì cô cho đến một ngày: tờ tuần san Shu-

kan shincho phải gió tung hình cô nắm tay với một anh 

chàng nghị viên tỉnh Kobe trong Shinkansen, và hình cô 

“chơi” nguyên bộ pyjamas “đột nhập” vào phòng cùng 

khách sạn của chàng nghị viên đó. Chàng tên Hashimo-

to Ken (37 tuổi), đang là bác sĩ nha khoa tại Kobe cũng 

thuộc đảng Jiminto. Chàng đã có vợ và 2 con nghe nói 

đã ly thân. Một ngày sau Imai xuất hiện cúi đầu xin lỗi 

là “tuy có cảm tình với nhau nhưng chúng tôi chưa vượt 

quá lằn ranh”. Cô không xin rời đảng nhưng Hashimoto 

thì xin rời đảng. Chuyện tưởng như thế là xong, nhưng 

chưa hết, Hashimoto lại bị tiếp tục phanh phui về những 

gian dối khi khai “khống” những khoản chi trong ngân 

quĩ của chính phủ mà chàng được cung cấp. Chàng nhận 

tất cả và xin rời đảng. Imai thì không biết thế nào nhưng 

Hashimoto thì.... tiêu! “Chúng tôi chưa vượt quá lằn 

Imai Mariko – Hashimoto Ken. Ảnh: T.L.
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ranh” lại trở thành những câu nói truyền khắp dân gian.

Còn nhiều chuyện nữa, nhưng chỉ cần hai 

chuyện đã làm uy tín đảng Jiminto lao xuống dốc 

không phanh, nhưng... may quá vì đã có người “lao 

thân cứu độ”. Người đó vốn là 

“Người đẹp xứ Tiên Đài”.

Nàng tên là Yamao Shiori, xuất thân từ (Tiên 

Đài) Sendai, nơi chịu nhiều thiệt hại vì vụ động đất 

6 năm trước. Năm nay 42 tuổi, tốt nghiệp môn luật 

của đại học Todai (một đại học bậc nhất Nhật Bản). 

Sau nhiều năm ở trách vụ “quan kiểm sát”, vì cách 

lý luận sắc bén, vì cách trình bày mạch lạc đâu ra 

đó, vì những hoạt động nhiều kết quả cho dân ng-

hèo, vì trông xinh xắn... nàng được đảng Minshin 

(Dân Tiến) chú ý và trở thành “top of the world” 

của đảng này. Ngày 2 tháng 9, sau khi ông Maehara 

đắc cử chủ tịch đảng thay “người đẹp xứ Đài Loan 

Yamao Shiori- Kuramochi Shintaro. Ảnh: T.L.
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Renho”, thì nàng này được “nội định” giữ chức vụ 

Tổng Thư Ký đảng, đường hoạn lộ về chính trị bay 

cao như diều gặp gió.

Nhưng mấy ai học được chữ “ngờ”, vài ngày sau 

(4-9), thì một tờ tuần san văn nghệ khui ra chuyện 

nàng đang dung dăng dung dẻ với một “ikeman” 

(đào hoa, học giỏi), luật sư trẻ hơn nàng đến 9 tuổi. 

Ông này tên Kuramochi Shintaro vốn là “think 

tank” của đảng Minshin trong vấn đề tranh chấp 

pháp lý với đảng cầm quyền Jimin về việc sửa đổi 

hiến pháp. Tờ tuần san đưa ra tấm hình hai người 

ngồi chung xe, cảnh nàng bước vào khách sạn ở Shi-

nagawa trước và chàng này theo sau, lại thêm một 

bức hình “có bàn tay ai đó” mở cửa phòng để ông 

luật sư trẻ tuổi bước vào.

“Thôi rồi còn chi đâu em ơi”, nàng chỉ có nước 

trần tình: “Chuyện không đúng sự thật, nhưng đã 

làm phiền đến nhiều người nên tôi xin... biến”.

Theo “truyền thống”, nàng phải xuất hiện để 

người ta “truy” và nàng “đỡ” như những người 

khác, nhưng cho đến nay nàng vẫn im lặng chỉ “qua 

loa” với một tờ tuần san và chàng “ikemen” cũng 

chả nói chi. Đảng viên của Dân Tiến cũng nối tiếp 

theo bà “biến”, để đi tìm một chỗ đậu an toàn hơn.

Tình trạng của đảng này lại “bước thêm bước 
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nữa”, có nghĩa là đã bị chia ba nay lại xẻ thành bảy.

Vì thế nói bà chính là cái thắng chận lại những 

tuột dốc của đảng Jiminto cũng chẳng sai.

Cơ hội bằng vàng đã đến cộng thêm vài yếu tố 

“loanh quanh”, ông Abe chộp ngay và âm mưu giải 

tán hạ viện, có thể là 22 tháng 10 này sẽ bầu lại vì 

chỉ có thế, Jiminto mới hy vọng lấy lại niềm tin sau 

lần thất bại vào tháng 7 của cuộc bầu cử nghị viên 

tháng 7 vừa qua, tuy có hơi ngài ngại với đảng sắp 

ra mắt của bà Koike, đang là đô trưởng Tokyo, bà 

này cũng... đẹp lắm.

Đến đây đã đủ. Thôi xin.... biến hẹn kỳ sau.
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Trả nợ tình xa

C

uộc chiến võ mồm giữa “Ủn khùng” và “Già 

dai” giống như “con nít” cứ nhây qua nhây lại 

mỗi lúc mỗi tăng, bên nào cũng “hồ sơ lựa chọn 

đã để trên bàn.”, thú thiệt nghe hoài phát....sợ, chả biết 

tính làm sao, chỉ có nước chờ đợi chuyện “trừ khi......” 

rồi tiếp tục cầu nguyện vì “Chúng tôi muốn sống”. Thôi 

tạm “gác hồ sơ này qua một bên” chờ ngày coi lại. Qua 

bài viết trước “Nhớ gì ghi đó”, từ một người bạn, người 

viết có nhận được một “phản hồi”: “nơi nào có mỹ nữ 

thì nơi đó ồn ào...” nên đã bật ra ý tưởng là phải... “diết” 

, không “diết” thì đầu óc sẽ có ngày rong chơi đây đó 

quên cả lối về khiến vợ hiền con dại liên lạc tứ tung “tìm 

trẻ lạc”. Chủ đích của “tâm sự ngổn ngang” này không 

phải nói về một “người em sầu mộng”

“Em là gái bên song cửa 

Anh là mây bốn phương trời
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…

“Ai bảo em là giai nhân

Cho đời anh đau buồn 

(Thơ Lưu Trọng Lư)

mà là một mỹ nhân “phát ngôn” thì “mềm mại 

uyển chuyển” nhưng ý tưởng thì “Tôi muốn cưỡi 

cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở 

biển Đông, đánh đuổi quân xâm lược…” (Bà Triệu) 

đã làm chính trường dậy sóng mấy hôm nay. Để 

nắm vững đầu đuôi câu chuyện xin mời quí vị dạo 

một vòng “sơ bộ”.

6 giờ chiều ngày 25 tháng 9, thủ tướng Nhật 

Bản Shinzo Abe đã chính thức công bố: giải tán 

hạ viện, vì nhiều yếu tố... mà có lẽ nguyên nhân 

chính là “không làm bây giờ thì chả còn cơ hội” mặc 

dù nhiệm kỳ của quốc hội mãi đến sang năm mới 

chấm dứt. Ông đưa ra lý do bắt đầu làm lại là vì ta 

phải: “phá vỡ những đại nạn của quê hương” Ông 

muốn hỏi ý người dân một số vấn đề. Ông nói rõ:

1/ sửa đổi lại “giao ước” trong lần bầu cử trước: 

“chuyển một phần thuế tiêu thụ dự định tăng vào 

tháng 10-2019 (từ 8% sang 10%) từ “trả nợ công” sang 

“phúc lợi, giúp đỡ cho những trẻ… sơ sinh”...

2/ Đối phó với “Ủn Khùng” càng ngày càng quậy.

3/ Và sửa đổi vài điều trong hiến pháp cho hợp 

với tình hình Nhật Bản hiện tại
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4/ v.v...

Các đảng đối lập bất ngờ chới với vì chuẩn bị 

không kịp, vì không kịp trở tay, chửi bới đủ điều: 

“lý do giải tán không thuyết phục”, “trốn chạy 

không muốn bị truy hỏi vì những dính dáng liên 

quan đến việc dùng tiếng nói của mình để bạn học 

mình trúng thầu”, v.v. Cứ mà tha hồ chỉ trích không 

sao cả vì cái xứ văn minh và dân chủ của xứ người 

là thế chả giống xứ ta. Người dân Nhật dư sức phán 

đoán về “ý đồ” của đảng cầm quyền cũng như của 

đảng đối lập và họ sẽ chọn lựa. Trước những “đột 

Koike Yuriko
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biến” đó thì “nàng” xuất hiện, một “mỹ nhân” được 

mệnh danh là...

“Người nắm được tình hình, chộp ngay cơ hội”.

Xin mạn phép đổi từ chữ “nàng” sang chữ “bà” 

cho hợp tình hợp lý.

Bà tên Koike Yuriko, đang là “tổng thống” Tokyo, 

một trong những “Top of the world”, với “dân số” 

trên dưới 12 triệu, có ngân sách lớn hơn cả nước 

Thụy Điển cộng lại. Bà “mặn mà” lắm, vẫn còn độc 

thân vui tính dù đã trên 6 bó, xuất hiện tại nơi công 

cộng hay công sở lúc nào cũng fashion mỗi mùa 

một kiểu. Năm 1971 khi đang là sinh viên năm thứ 

nhất của một đại học vùng Kansai, bà bỏ học nửa 

chừng, để sang học bên xứ Kim Tự Tháp (Egypt) vì 

bố của bà cũng đang có cơ sở kinh doanh tại đây. 

1976, sau khi tốt nghiệp đại học Cairo, bà về nước 

và trở thành người thông dịch ngôn ngữ hiếm hoi 

“Arabia”, bà cũng là MC, người bình luận tin tức 

cho các đài truyền hình lớn nhất Nhật Bản. Năm 

1992, với quan niệm “Việc sửa đổi chính trị không 

phải là sửa chiếc xe cũ, mà phải tính chuyện mua 

xe mới” bà gia nhập đảng “Nihon Shinto” và đắc cử 

dân biểu thượng viện. Cũng vào tháng 5-1992, qua 

một chương trình bà đang làm “người  dẫn”,  mà  

ông Hosokawa  Morihiro (cựu  thủ  tướng 8-1993  - 

4-1994) là “khách mời#, ông này “kết” bà ngay vì 
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“trẻ” vì “đẹp”, vì “ý tưởng cao siêu”. Một năm sau 

(1993) thì bà trở thành dân biểu hạ viện. Kinh qua 

nhiều đảng và cuối cùng là đảng cầm quyền hiện 

tại (Jiminto) cho đến năm 2016, sau khi được giao 

nắm những chức vụ quan trọng trong nội các như 

bộ trưởng môi trường, bộ trưởng quốc phòng, v.v. 

Trong những thời gian trước đó hoặc ngay lúc “nắm 

quyền” bà nổi tiếng vì nhiều câu chuyện:

1/ Phải thay đổi những cụm chữ “tắm hơi theo 

kiểu Thổ Nhĩ Kỳ” sang một cụm chữ khác chẳng 

hạn như “soap land” vì… đây là điều sỉ nhục đối 

với người dân xứ Thổ. Xin nói thêm vài hàng là: 

Nhật Bản có những tiệm tắm hơi theo kiểu này để 

phục vụ cho giới mày râu từ A đến Z.

2/ Kêu gọi “quân-dân-cán-chính” không cần phải 

đóng bộ mà nên chuyển sang “Cool Biz” nghĩa là chỉ 

cần ăn mặc lịch sự, đủ cảm thấy mát mẻ vì mùa hè 

Nhật Bản vốn là mùa “nóng khủng”...

3/ vân vân và vân vân.

Tháng 6 năm ngoái (2016) khi đô trưởng cũ là 

Masuzoe Yoichi bị bê bối trong vấn đề “lấy của 

công làm của tư” phải từ chức, nắm ngay cơ hội, dù 

không được sự tiến cử của đảng Jiminto, bà đã tự 

ý nhào ra tranh chức đô trưởng, Jiminto cũng kẹt 

và lẽ đương nhiên không chấp nhận, cử một người 
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khác ra tranh, các đảng đối lập cũng cử vài người. 

Trong một lần vận động, một “già gân” không kém 

“già dai” Donald Trump là Ishihara Shintaro, cũng 

từng là đô trưởng Tokyo đã phán: “Đừng bầu cho 

con mẹ cứ suốt ngày thoa son trét phấn”. Bà trả 

lời rất thành thật: “Đến tuổi này thì ai mà chả có 

nếp nhăn, dùng một loại gì che được thì cũng tốt 

thôi. Sao ông lại nói thế?” Con trai của “già gân” đã 

xin lỗi bà vì “bố tôi vốn là người như vậy”. Sau khi 

thành “tổng thống”, ông già Ishihara này cũng xấc 

bấc xang bang vì bị bà truy hỏi một vài điều “khuất 

tất” về công trình xây chợ cá mới Toyoshuu.

Cuộc chiến không cân xứng giữa cá nhân bà và 

các đảng rộn ràng khắp đường phố. Trong suốt cuộc 

vận động, lúc nào bà cũng “chơi” nguyên một màu 

“green” khiến “có người” cứ lẩm nha lẩm nhẩm:

“Tui” thích màu xanh của cỏ cây 

Của trời êm nhẹ nấp trong mây 

Của đêm thanh vắng trong im lặng C

ủa áo xiêm nàng phất phới bay”.

*(xin lỗi thơ của ai thì không biết, nhớ đại khái thôi)

Bà bình tĩnh vượt qua tất cả mọi chông gai. 

Kết quả bầu cử vượt quá bình thường vì số phiếu 

dân Tokyo bầu cho người thông dịch tiếng “Kim 

Tự Tháp”, bỏ xa lơ xa lắc cả chục ứng viên do các 

đảng đưa ra. Đúng là “đảng cử nhưng dân không 
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bầu” chứ không như cái xứ của ta “đảng định và... 

đảng bầu”.

Nắm quyền xong, bà xổ tung, rà soát lại tất cả 

những chương trình mà các ông “tổng thống” trước 

đã, đang hoặc chưa thực hiện, chẳng hạn chuyện 

di dời chợ cá từ Tsukiji sang Toyoshuu, chuyện xây 

các “tượng đài” chuẩn bị Olympic 2020, v.v. Giai 

đoạn này tương tranh giữa những thế lực cũ và mới 

từ ngấm ngầm sang công khai rất ư là ngoạn mục, 

dân Tokyo “khoái quá trời” vì tính cách công khai 

“người dân phải được biết” mà bà chủ trương. “Tiến 

lên ta cứ tiến lên”, bà tiếp tục lập Hội “Dân Tokyo 

là trên hết”, bà mở lớp chiêu tuyển nhân tài, thiên 

hạ tham gia đông đảo. Bà chọn được 50 ứng cử viên 

để tranh cử cuộc bỏ phiếu nghị viên thành phố 

Tokyo và tháng 7 năm nay, quân bà thắng lớn đạt 

tỷ số 49/50, Jiminto, Minshin thua đậm. Một năm 

làm việc của bà lẽ dĩ nhiên không thiếu “lời bàn ra” 

nhưng “lời bàn dzô” thì hơn hẳn. Tiếng tăm của bà 

đã lẫy lừng lại thêm lừng lẫy.

Xiang Xiang

Như thường lệ, 2 giờ chiều ngày 25-9, bà có một 

cuộc họp báo để thông báo về một cái tên: tên của 

bé (gái) gấu trắng được 105 ngày tuổi. Bà cho biết tên 
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được chọn từ 322.581 cái tên bằng một cuộc “trưng 

cầu dân ý” kéo dài 2 tháng. Sau nhiều lần thanh lọc 

qua một ủy ban chọn tên nào nhiều phiếu nhất, 

kết quả còn lại 100, trong 100 này lại phải kiểm tra 

đi kiểm tra lại xem có trùng với một thương hiệu 

nào khác không, sàng tới sàng lui thì còn 8 và cuối 

cùng tên bé được quyết định là “Xiang Xiang” (香
香-Hương Hương).

Được biết gấu trắng là một động vật quí hiếm chỉ 

có ở Trung Quốc, năm 1972 sau khi hai nước Nhật-

Trung lập bang giao, Hung Khùng tặng cho Nhật 1 

gấu trắng tên “KanKan (康康-Kiện Kiện). Sau đó thì 

suốt mấy chục năm, thì Hung Khùng lại cho Nhật 

Bản “thuê dài hạn” hoặc cho mượn tạm để lấy giống 

có đến mấy chục con. Và cuối cùng thì gấu trắng này 

ra đời vào ngày 20 tháng 6 năm nay, bố của bé là 

RiRi (力力- Lực Lực) và mẹ của bé là “ShinShin (真
真- Chân Chân). Bé Xiang Xiang này được cưng lắm, 

“nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa”, bé được 

teiki kenko shindan (定期健康診- khám sức khỏe 

định kỳ) hàng ngày, và cứ vài tuần thì bé “cân nặng” 

ra sao, “ăn ngủ” thế nào... đều được “trình báo” với 

người dân trên khắp báo chí truyền thông. Chuyện 

bé “Xiang Xiang” này cũng đem lại cho Nhật Bản 

một số tài chánh quá khẳm về mọi mặt: bán hàng, 

quảng cáo, đồ kỷ niệm… nghe nói cũng gần 200 
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triệu mỹ kim chứ không ít, vì ai cũng muốn “rước 

bé” về “chưng” trong nhà hay “diện” trên người, 

muốn “xem tận mắt bé” nhất là giới nhi đồng.

Trong cuộc họp báo về cái tên gấu trắng, bà chỉ 

trình bày 15 phút rồi rời phòng, nhưng chỉ 15 phút 

sau đó, ký giả truyền thông lại được thông báo sẽ 

có cuộc họp báo của bà để thông báo về một vấn đề 

“đại sự”, khoảng 3 tiếng rưỡi trước giờ họp báo của 

ông Abe cùng ngày (25-9).

Chộp lấy thời cơ

Bà bất ngờ công bố và giới thiệu đảng của bà có 

tên “Đảng Hy Vọng” (Kibo no To). Gọi là bất ngờ là 

vì mãi cho đến hôm ra mắt bà mới “thố lộ” đại biểu 

của đảng chính là... bà, chứ từ trước đến giờ thì bà 

chỉ mập mờ: “Tôi lo bên Tokyo, còn nhờ anh em lo 

chuyện nước”. Cũng có tin đồn là bà chưa muốn 

thế, nhưng bà phải ra mặt là vì nếu “không có mợ 

thì chợ vắng teo”.

Đường Đường Chính Chính

9.30 sáng ngày 27-9, bà lại xuất hiện trước “thần 

dân” và công bố cương lĩnh đảng “Kibo no to”. Bà 

nói: “Phải reset lại Nhật Bản vì mọi sự đang xuống 
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dốc” ... Đúng 10 giờ bà đứng dậy trở lại nhiệm sở 

chính là “nước” Tokyo, để phần còn lại cho những 

người cùng đảng đối ứng.

Có người đặt câu hỏi: “Chỉ một thân làm sao bà 

có thể chẻ hai lo toan mọi chuyện” (chuyện Tokyo 

và chuyện cả nước). Một đồng đảng của bà là ông 

Matsuzawa Shigefumi (trước đây ông này vừa là 

dân biểu hạ viện vừa là tỉnh trưởng Kanagawa) trả 

lời: “Đúng là khó khăn như tôi chẳng hạn, nhưng 

bà này... sẽ làm được vì bà là... Super Woman”. Nói 

thì nói thế chứ nỗi lo của dân Tokyo vẫn còn ngay 

ngáy vì nếu:

“Em đi bỏ lại con đường

Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em”

thì Olympic Tokyo và còn nhiều dự án nữa sẽ 

ra sao?

Đảng của bà qui tụ những người đã ly khai từ 

đảng khác và có đảng trên thực tế đã “giải thể” (Min-

shin) nhưng lại dùng chữ “hợp lưu” rồi xin đứng 

dưới trướng đảng của bà để mong hợp sức “lật đổ” 

đảng cầm quyền, nhưng bà cũng tính toán dữ lắm, 

bà thẳng thừng: “hợp lưu phải có điều kiện: phải 

theo đường lối của đảng tôi”, điều này đã làm một số 

đảng viên của cái đảng “hợp lưu” nổi giận và lại lập 

ra đảng mới... Chuyện còn quá linh tinh, sẽ còn dài 
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dài thay đổi từng ngày, ta chưa cần đoán vì vội vàng 

quá sẽ là đoán mò, nhưng có thể xác quyết:

Từ lâu, bà muốn nhắm cái ghế “Tổng Lý Đại 

Thần” (thủ tướng) của cái xứ hơn 120 triệu người 

này, “kibo” (ước vọng) của bà chỉ còn là vấn đề thời 

gian, thời điểm này hay thời điểm nọ. Bên đảng 

cầm quyền Jiminto, Komei cũng đang lo sốt vó vì 

gặp “kỳ phùng địch thủ”.

Ngay cái ngày thủ tướng Abe họp báo (25-9), 

TV và những ngày sau đó, truyền thông báo chí 

chỉ nhắc đến chuyện của bà, của đảng bà hơn hẳn 

những “chia sẻ của thủ tướng Abe”, vì thế nói bà là 

“Người nắm được tình hình, chộp ngay cơ hội” chắc 

cũng không sai, nhưng vẫn chưa biết rõ là lần này 

bà có “chộp đúng hay không”?

Minna (mọi người) đang “tanoshimini” (mong 

chờ) kết quả bầu cử ngày 22 tháng 10 trong tâm 

trạng “âu sầu” hay “phấn khởi”.

À quên, cũng nên có vài hàng để nhắc lại 3 nàng 

đã “diết” trong bài “Nhớ gì ghi đó” bây giờ ra sao, 

ảnh hưởng thế nào trong lần bầu cử này.

1/ Nàng “chúng tôi không vượt quá lằn ranh” 

xinh đẹp Imai Mariko thì tạm trụ được không bị 

ảnh hưởng, vì nàng là dân biểu thượng viện (SanGi-

In), 2 năm sau mới tính.
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2/ Còn nàng “đồ thằng hói” Toyota Mayuko và 

“người đẹp xứ Tiên Đài” Yamao Shiori vì là dân biểu 

hạ viện (ShuGiIn) nên đành phải ra đi. Sau một thời 

gian im hơi lặng tiếng, mấy hôm nay lại thấy 2 nàng 

lăng xăng đây đó quanh khu vực bầu cử của mình 

“xin ông đi qua, xin bà đi lại cho tôi chân thành 

xin lỗi” và “cho tôi được tái sinh, được ra khơi” để 

thực hiện nhiệm vụ: “muôn người hạnh phúc chan 

hòa”. Thôi tạm dứt chuyện ở đây, xin mượn câu 

nói của một thương bệnh binh Việt Nam Cộng Hòa 

đang nằm dưỡng thương trong Tổng Y Viện Cộng 

Hòa: “Cám ơn, đến đây đã đủ, vì đọc hết thì ngày 

mai còn gì mà đọc” khi nữ tài tử Kiều Chinh đóng 

vai “em gái hậu phương” đọc một bức thư, trong 

phim “Người Tình Không Chân Dung” trình chiếu 

khắp nơi năm 1971.

Sayonara

Lời cuối: Xin gửi lời chia buồn cùng dân Mỹ vì vụ 

xả súng ngày 1 tháng 10 vừa qua tại Las Vegas. Chân 

Thành cầu nguyện cho linh hồn những nạn nhân 

bị thiệt mạng và bị thương vì một thằng điên bệnh 

sớm được siêu thoát.

Tháng 9-2017
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Rủ nhau đi bầu

7 

giờ 55 phút tối ngày 22 tháng 10, mọi phương tiện 

truyền thông lớn của Nhật Bản với những bình 

luận gia, MC ăn khách nhất đã chuẩn bị sẵn sàng 

cho việc công bố kết quả cuộc bầu cử được coi là vội 

vã, gay cấn nhất trong lịch sử bầu cử tại Nhật. 5 phút 

sau khi “đóng” thùng phiếu rồi... lại “mở”, thì tin tức 

do các phóng viên thượng thặng từ các “chiến trường” 

trên “khắp 4 vùng chiến thuật” dồn dập tới tấp gửi về, 

màn hình hiện ngay ra những con số, lúc thì ngang, 

lúc thì dọc, kết quả hầu như đã có ngay cùng lúc bằng 

phương pháp thống kê ngay trước phòng phiếu (出口
調査), hoặc “đọc được phiếu” từ cử tri tại từng khu vực, 

cách này chắc là không đơn giản, nhưng đó là “nghề 

của chàng” mà, chả cần phải bàn làm gì cho mệt óc. 

Đảng trưởng các đảng hân hoan như “hoa mới nở”, 

hoặc âu sầu như “bánh bao chiều” cứ phấn khởi nhanh 
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chân hay từng bước nặng nề cầm từng bông hoa đỏ cắm 

lên một cái khung lớn trước mặt in đầy danh sách “phe 

ta”, chỉ thiếu mặt đảng trưởng đảng Hy Vọng cũng là 

bà đô trưởng Koike, vì lúc đó bà đang có mặt ở Paris để 

tham dự một hội nghị về biến đổi khí hậu, nhưng “Tuy 

ở Tây nhưng lòng ở Nhật”, lòng của bà còn nóng gấp 

vạn... lần độ nóng của quả địa cầu. Kết quả chính thức 

sau khi khai phiếu 100% được ghi nhận như... trong 

phần cuối bài. Xin mời quí vị tiếp tục.

Ngày 25 tháng 9, Thủ Tướng Shinzo Abe quyết 

định: giải tán Hạ Viện để hỏi lại ý dân, cuộc giải 

tán được ông đặt tên: “Khắc phục quốc nạn” Có 

thể gọi là quá vội vã, chỉ sau vài tuần chuẩn bị, 

vài tuần “xuống đường” vận động, sau nhiều cuộc 

tranh luận gay go giữa lãnh tụ các đảng, các ứng cử 

viên, toàn dân Nhật “rủ nhau đi bầu, rủ nhau đi 

bầu, tay cầm lá phiếu tự do”

1

 Cuộc bầu cử hạ viện (

衆議院-Chúng Nghị Viện) đã bắt đầu từ 7 giờ sáng 

ngày 22 tháng 10 dưới những cơn mưa như trút vì 

ảnh hưởng cơn bão số 21 (còn gọi là LAN) để chọn 

465 ghế trong số 1.180 ứng cử viên của 8 đảng và vô 

đảng phái.

Vận động bầu cử (選挙運動)

* Lời một bài hát được các xe phóng thanh phát đi khắp xóm làng 
vào thời đệ nhất cộng hòa khoảng giữa thập niên 50 để kêu gọi người 
dân đi bầu quốc hội lập hiến đầu tiên.
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Chính thức chỉ mới bắt đầu từ ngày 10-10, nhưng 

công tác vận động diễn ra rất “dồn dập”, “tới tấp 

và tới tấp” với nhiều hình thức. Gián tiếp thì bằng 

internet và Facebook, Twitter, HomePage, tin 

nhắn… của đảng, của ứng cử viên ngập tràn máy 

tính, nhắm tới số người chỉ suốt ngày lấy Tablet, 

PC, Smartphone làm bạn… Trực tiếp thì staff vận 

động điện thoại đến tận nhà hoặc chính đương sự 

sẽ “thân hành” đến từng nhà, từng hộp thơ, của 

cử tri để “trao gửi” những lời hứa của mình. Đảng 

lớn có nhiều tiền thì rợp trời với những xe phóng 

thanh có âm lượng cực mạnh ra rả suốt ngày trên 

đường phố, đảng nghèo” thì xe đạp làm chuẩn tà 

tà rong ruổi khắp nơi, còn các thành phần vô đảng 

phái nếu “hữu danh” như cựu thủ tướng, cựu chủ 

tịch các đảng cũ thì cứ ra trước chỗ nào mà người 

qua lại nhiều nhất, để nhắc nhở: “hãy nhớ đến 

tôi”..., còn “vô danh” thì cũng tìm chỗ bên phố có 

đông người qua, hoặc một góc phố nào đó suốt ngày 

rỉ rả “xin cho tôi sống”. Cử tri qua lại có thể “đứng 

lại lắng nghe” hoặc “vô tình lọt tai” tùy theo đối 

tượng. Tất cả đều có một mục đích là trình bày sao 

cho cử tri hiểu là mình sẽ làm gì khi được tin tưởng 

“trao thân gửi phận”.

Tam Cực Bát Đảng（三極八党）
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Hầu hết dư luận quần hùng chỉ để ý đến 8 đảng 

nổi bật chia thành 3 cực

- Cực thứ nhất có 3 đảng: Tự Dân (自民), Công 

Minh (公明), và Tấm Lòng Nhật Bản (日本の心).

- Cực thứ hai thì có 2 đảng: Hy Vọng (希望の
党-Kibo no To), Duy Tân (維新党-Ishin to).

- Cực thứ ba thì có: Cộng Sản （共産）, Xã Hội 

Dân Chủ (社会民主), Dân Chủ Hiến Pháp (憲法民
主党).

Ngoại trừ những đảng có lịch sử thành lập lâu 

đời như Tự Dân, Công Minh, Cộng Sản, Xã Dân, 

các đảng còn lại đều là những đảng còn hơi mới, 

hoặc được kết hợp khá vội vã vì nhiều lý do, trong 

đó lý do lớn nhất là bất mãn với đảng mình hoặc 

cảm thấy bất an rút ra rồi gia nhập rồi liên danh với 

đảng khác thành một… đảng khác Thiên hạ chú ý 

nhất 2 đảng:

Đầu tiên là

“Một mất”

Là Đảng Dân Tiến (tiền thân là Dân Chủ). Đảng 

này đã “biến mất trên diễn đàn” dù có số ghế đứng 

thứ 2 trong cả 2 viện. Lược sơ qua một chút cho 

bà con nắm vững: Ngày 2 tháng 9, sau khi đắc cử 

chức Chủ Tịch, ông Maehara và toàn đảng ai cũng 
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thấy bất an, khó mà trụ ghế, nên ông này đã đưa ra 

ý kiến rất táo bạo: “mục đích cuối cùng là “lật đổ” 

liên đảng cầm quyền, vì thế chúng ta nên “hợp lưu” 

và “đặt toàn bộ lực lượng của mình dưới sự “điều 

động” của đảng Hy Vọng (Kibo no To)”. Cả đảng Dân 

Tiến nhất trí, không ai phản đối, vì nghĩ rằng: “Còn 

ghế thì còn tất cả, nhưng mất ghế thì mất tất cả 

chả còn gì”. Tuy nhiên khi đi vào chi tiết thì... bất 

ngờ, đảng trưởng cũng là đô trưởng Tokyo Koike nói 

thẳng: phải loại trừ (排除-haijo),phải sàng lọc chứ 

không chấp nhận toàn bộ: “phải làm đơn xin rời 

đảng Dân Tiến và nộp đơn xin được công nhận”, 

và phải ký vào một tờ “cam kết”: “tôi nguyện theo 

đúng những chủ trương” và phải đóng một số tiền 

trang trải cho cuộc vận động. Thế là phản ứng, bất 

mãn bùng lên, một số dân biểu trong Đảng Dân 

Tiến cảm thấy mình có thể nằm trong “bảng phong 

thần không được chọn” đã rút ra thành lập đảng 

mới có tên: “Dân Chủ Hiến Pháp” mà đảng trưởng 

là ông Edano, một nhân vật thứ 2 hay thứ ba trong 

Dân Tiến. Hôm ra mắt đảng, ông này cũng tâm sự: 

việc thành lập đảng là điều ông mà 1 tuần trước đây, 

ông chưa bao giờ nghĩ tới. Ngoài ra, còn có những 

ông thuộc thành phần “máu mặt” cũ như các cựu 

thủ tướng Kan, Noda và ngay chính ông đảng trưởng 

Maehara cũng phải ê chề ra tranh cử trong tư thế 
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độc lập không đảng phái.

Kế đến là

“Một còn”

Là “Đảng Hy Vọng (Kibo no To) của bà đô trưởng 

Koike. Từ đây xin thay đổi cụm từ “Đảng Hy Vọng 

(Kibo no To)” thành “Đảng của bà” cho dễ hiểu. 

Thực ra, thì đảng của bà có tính toán từ lâu nhưng 

được hình thành khá vội vã, vì cái cú giải tán bất 

ngờ của thủ tướng Abe. Cũng nên nhắc lại rằng, lúc 

đầu bà vẫn nói: “Chuyện của tôi là chuyện Tokyo, 

còn chuyện nước thì để anh em khác”, nhưng cuối 

cùng bà phải ra mặt cũng vì điều kiện của ông Mae-

hara (đảng trưởng Dân Tiến): “nếu bà đứng đầu tôi 

sẽ nguyện đặt toàn bộ đảng tôi dưới đảng của bà”, 

vì thế mới có chuyện bà trưng cờ Đảng vào ngày 25 

tháng 9, chính thức đối đầu với “tập đoàn Abe (Tự 

Dân) Yamaguchi (Công Minh)”. Điều này chứng tỏ 

uy thế và uy tín của bà quá mạnh và quá cao vào 

thời điểm đó. Đầu tiên đảng của bà chỉ có hơn 10 

dân biểu từ đảng khác “chạy qua” như Tự Dân, Dân 

Tiến, và một số được tuyển chọn từ các thành viên 

của “Hội Dân Tokyo trên hết”, nhưng sau đó “dân 

số” đã tăng vọt khi có đảng tự nguyện đặt mình 

như đã nói ở trên. Đi đâu cũng vậy, gặp ai cũng 
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thế, khi có người hỏi: “kỳ này bà có ra không?”, lúc 

nào bà cũng nói: “100% tui sẽ không ra mà, tui nói 

bằng tiếng Nhật mà”. Đúng là như vậy, tuy nhiên 

mãi cho đến ngày 10-10, khi danh sách các ứng cử 

viên không có tên bà mới tin là bà này... nói thiệt. 

Chứ trước đó vài ngày, những bình luận gia đoán 

đâu trúng đó vẫn ngờ ngợ không dám tin, ai cũng 

“go bu-go bu / 5 phần-5 phần”. Trong một lần tra-

nh luận giữa các đảng trưởng, một đài TV chơi độc: 

“Xin viết tên người sẽ là thủ tướng nếu đảng được 

người dân bầu chọn”. Ai nấy đều viết tên, riêng bà 

thì “sẽ quyết định sau khi có kết quả bầu cử” lẽ dĩ 

nhiên là không có tên bà trong thời điểm hiện tại, 

nhưng tương lai thì... “chắc sẽ đề tên”.

Để giải thích cho những “kết hợp” rất vội vã, ai 

nầy đều có chung câu trả lời: “Chúng tôi bắt tay với 

nhau vì “đồng sàng... nhưng không dị mộng”. Tuy 

thế, dù “loạn đảng” nhưng ảnh hưởng trực tiếp lên 

cuộc sống người dân được coi là không đáng kể, 

nhất là về chuyện thằng “Ủn”, Ông Abe dứt khoát: 

“Tụi tôi làm việc 100% không sơ hở để giữ gìn sinh 

mạng của người dân”, dù ông xuôi Nam ngược Bắc 

vận động cho đảng cùa mình. Được như vậy là cũng 

nhờ ý thức cao độ của người dân vì Nhật Bản vốn 

là một quốc gia có một nền dân chủ rất vững vàng, 

cho nên dù bên trên có “lộn xộn”, có “bận bịu” thế 
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nào đi chăng nữa, thì bên dưới cũng trơn tru, không 

lo lắng.

Lời hứa công khai (公約-Công Ước)

Lần này, tuy gấp gáp, nhưng dân Nhật rất cẩn 

trọng trong việc “chọn mặt gửi vàng”, xin đưa tất cả 

những chủ trương chính một cách ngắn gọn của các 

đảng vì dài lắm, đọc không xuể:

- Nhật Bản sẽ đối phó thế nào đối với “Chú Ủn”?

- Cách giải quyết năng lượng hạch nhân: “0” hay 

cứ vừa xài vừa tìm năng lượng mới.

- Coi lại vấn đề hiến pháp, sửa đổi hay giữ nguyên.

- Thuế tiêu thụ (từ 8% đến 10% từ năm 2019) sẽ 

tiếp tục, tạm ngưng hay hủy bỏ.

- Đặt nặng vấn đề “phúc lợi” vì Nhật Bản đang 

lão hóa.

- Tìm hiểu, thêm bớt những chương trình cho 

các em bé mới sinh, hay giải quyết vấn nạn “nhất 

định không chịu đẻ” của một số giới trẻ ngày nay.

- Thực hiện việc miễn học phí cho học sinh các cấp

- v.v.

Chủ trương của 3 cực 8 đảng, cá nhân độc lập 

cũng có một vài chồng chéo, hay đối nghịch hoặc 

gần giống nhau như cực 1 và cực 2 về việc sửa đổi 

hiến pháp, ngược nhau một chút về việc thực thi 
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thuế tiêu thụ từ 8% lên 10% từ năm 2019, hoặc cùng 

chủ trương nhưng lại có cách giải thích khác nhau. 

Còn cái cực thứ ba thì: “cái gì cũng chống”. Cuối 

cùng người dân đã lựa chọn theo tinh thần “Đảng 

cử dân bầu theo ý dân” khác hẳn với xứ ta: “Đảng 

cử dân bầu theo ý đảng” cho “tiện bề sổ sách”.

Kết quả bầu cử （選挙結果）

Tự Do Dân Chủ: 284 ghế 

Dân Chủ Hiến pháp: 55 ghế 

Đảng của bà (Kibo no To): 50 ghế 

Công Minh: 29 ghế

Cộng Sản: 12 ghế

Đảng của tấm lòng: 0 ghế 

Đảng Duy Tân: 11 ghế 

Xã Dân: 2 ghế

Thành phần độc lập: 22 ghế

Thế là tập đoàn “Abe-Yamaguchi” được 313 ghế, 

đại thắng vượt quá bán (233) quá xa. Dân Chủ Hiến 

Pháp cũng thắng lớn được 55 ghế trở thành đảng 

đối lập lớn nhất. Đảng của bà coi như thất bại vì 

không đạt được như dự tính lại mất thêm một số 

ghế trở thành đảng thứ ba. Tại Paris bà tuyên bố: 
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“Tôi thua, xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, tôi đã 

hơi tự mãn”. Tâm sự với cựu đại sứ Mỹ Kennedy tại 

Nhật, bà nói: “Năm ngoái, cuộc bầu cử đô trưởng, 

đầu tôi đã đụng trần bằng kính và làm nó vỡ tung, 

nhưng trong cuộc bầu cử lần này tôi mới biết đầu 

tôi đã đụng trần làm bằng... sắt, ê thiệt”. Thật ra, 

thì đúng như tiên đoán, vì nhiều yếu tố khiến đảng 

bà phải như vậy. Thua cái đảng thứ 2 là vì câu nói 

của bà: “排除” (loại trừ), khiến một số bất bình lập 

ra đảng “Dân Chủ Hiến Pháp” hay bà “thiếu màu áo 

xanh” khi vận động, nhưng nếu nhìn xa hơn một 

chút thì quả là bà đã tính trước, khi dùng chữ “loại 

trừ”, nghĩa là phải rõ ràng chứ không nhập nhằng, 

trộn dầu và nước. Sau thất bại này, trong đảng của 

bà cũng có người đề nghị: “Thôi tụi tôi lo chuyện 

nước còn bà lo chuyện Tokyo đi”. Còn những đảng 

lẻ tẻ khác thì ta tạm gác sang một bên không cần 

bàn tới. Phe chiến thắng mạnh miệng: Chúng tôi 

đã đi đúng hướng. Còn phe đại bại thì: “Phải coi 

lại, vì chúng tôi đã không đủ sức. Hẹn kỳ sau”. Và 

rồi thế nào cũng có màn ra đi của chủ tịch, tổng 

thư ký đảng của các đảng phe đại bại trong đó có 

thể có ông Maehara (chủ tịch đảng Dân Tiến), vì 

“tôi đã tính lầm khi đặt niềm tin vào đảng của bà” 

theo đúng văn hóa từ chức của người Nhật hoặc vì 

“chúng tôi đã không đủ sức làm tròn nhiệm vụ”. Rõ 

ràng do chính mình chọn lựa, qua kết quả này cho 
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thấy người dân Nhật chỉ muốn an bình, an định 

chưa cần “bước đột phá nhảy vọt vĩ đại”. Liên minh 

cầm quyền sẽ tiếp tục đẩy mạnh những gì họ đang 

chủ trương:

1/ Dứt khoát với chú Ủn.

2/ Mạnh dạn tăng thuế để đẩy mạnh việc phúc 

lợi cho người già em bé. 

3/ Tính chuyện sửa đổi hiến pháp để Nhật có thể 

mạnh dạn “rút gươm ra khỏi vỏ” khi các chú Ủn, 

chú Hung dở thói lưu manh chứ không phải ngó 

trước dòm sau vì đụng vào điều 9*. Tương lai, nếu 

không như ý thì ta sẽ tính lại. Xứ dân chủ mà!

Và lời cuối cho nhau trước khi chấm dứt, “em 

của ngày hôm qua” trong bài viết “Nhớ gì ghi đó” 

thế nào?

* Điều 9: Người dân Nhật Bản thành tâm mưu 

cầu một nền hoà bình quốc tế dựa trên chính nghĩa 

và trật tự, cam kết vĩnh viễn không phát động chiến 

tranh, không đe dọa bằng vũ lực, không hành xử vũ 

lực như là một phương tiện giải quyết các xung đột 

quốc tế. Để thực hiện mục đích ghi ở trên, hải lục 

và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh 

khác sẽ không được duy trì. Quyền tham chiến của 

đất nước sẽ không được công nhận.
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* Điều 96: (sửa đổi hiến pháp) 1/ phải có 2/3 số 

phiếu của cả 2 viện đồng ý; 2/ phải được trên quá 

bán trên tổng số người đi bầu đồng ý.

Tháng 10/2017
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Q

uốc hội Nhật Bản (国会) là cơ quan lập pháp 

gồm có 2 viện: hạ viện (衆議院、 Chúng Nghị 

Viện – Shugi-in) và thượng viện (参議院 tham 

nghị viện Sangi-in)

Hạ viện: có 465 ghế (tiểu khu tuyển cử 289, khu 

tỉ lệ 176) được bầu từ 130 đơn vị, trên nguyên tắc 

có nhiệm kỳ là 4 năm, nhưng vì một lý do nào đó, 

giữa chừng Thủ Tướng (chủ tịch đảng cầm quyền) 

có quyền giải tán (解散選挙) để bầu ra một hạ viện 

mới. Tính cho đến nay, trong tất cả 46 nhiệm kỳ 

tính từ (1892-2017) chỉ có 4 nhiệm kỳ là thứ 7, thứ 

10, thứ 11, thứ 21 là được duy trì đúng 4 năm, còn 

hầu hết là giải tán giữa nhiệm kỳ, tính trung bình là 

1 nhiệm kỳ là 2 năm rưỡi. Bất cứ công dân nào trên 

25 tuổi đều có thể ứng cử.

Thượng viện: có 242 (tiểu khu tuyển cử là 146, 

Quốc hội Nhật Bản và 
cách vận hành



301

chuyện xứ phù tang

khu tỉ lệ là 48) ghế được chọn từ 47 đơn vị bầu cử, 

có nhiệm kỳ cố định là 6 năm và cứ 3 năm một lần 

sẽ được bầu lại để chọn một nửa là 121 ghế gọi là 

bầu cử bán phần. Khác với hạ viện không có việc 

giải tán nửa chừng. Số tuổi tối thiểu để có tư cách 

nộp đơn ứng cử là 30.

Vai trò của 2 viện

Nói chung thì vai trò của 2 viện là làm chung 

một công việc: thảo luận những dự án dưới nhiều 

góc độ rồi thông qua hoặc phủ quyết. Nói rõ hơn thì 

Hạ Viện thảo luận và biểu quyết, còn Thượng Viện 

thì có nhiệm vụ xem xét lại những dự án đã được 

thông qua. Trên nguyên tắc, các dân biểu hạ viện là 

những chính trị gia thuần túy, còn nghị sĩ thượng 

viện bao gồm nhiều thành phần nổi tiếng được 

nhiều người biết đến như học giả, nhà kinh doanh, 

nghệ sĩ, nhà thể thao… Sở dĩ có sự phân chia như 

thế là vì nghị sĩ thượng viện là đại diện nhiều tầng 

lớp nhân dân không có chân trong đảng phái nào 

nên việc xem xét, check lại những phán quyết của 

hạ viện bằng cách nhìn của người dân sẽ chính xác 

và công bình hơn. Nhưng đó chỉ là hình thức và là 

chuyện xa xưa, trên thực tế thì đảng nào cũng cố 

đưa người của mình vào cả 2 viện sao cho quá bán 

để tránh trường hợp một bên thì thông qua, còn 
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một bên thì phủ quyết. Tiếng Nhật gọi tình trạng 

này là “quốc hội nejiri”ねじり国会. Hơn nữa sự có 

mặt của những người nổi tiếng như ca sĩ, tài tử sẽ 

thu được nhiều phiếu hơn từ những fan của những 

nghệ sĩ này.

Sự khác biệt giữa Hạ Viện và Thượng Viện 
về mặt phán quyết:

- Đối với các dự luật về pháp luật, nếu phán 

quyết của 2 viện không giống nhau thì dự luật sẽ 

chuyển lại Hạ Viện để xem xét lại một lần nữa và sẽ 

được thông qua khi có 2/3 dân biểu hiện diện chấp 

thuận...

- Đối với 3 dự luật đặc biệt: ngân sách, điều ước, 

chỉ định Thủ Tướng. Nếu phán quyết của 2 viện 

không giống nhau, thì phán quyết của hạ viện sẽ 

coi là ưu tiên và tự động thông qua sau khi qua một 

vài thủ tục đơn giản.

- Đối với việc sửa đổi hiến pháp （憲法改正）
hoặc việc bổ nhiệm các nhân sự quan trọng của 

ngân hàng quốc gia, viện kiểm soát tài chánh, viện 

nhân sự, phái cử lực lượng tự vệ đội ra nước ngoài 

v.v... thì phải được sự đồng ý của 2 viện.

- Chỉ hạ viện là có thể ra quyết nghị để phủ 

quyết việc bất tín nhiệm (不 信任) hay thông qua 
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nghị quyết bất tín nhiệm nội các chính phủ, trường 

hợp này thì nội các phải từ chức. Còn thượng viện 

thì chỉ có thể ra nghị quyết “khiển trách nhân sự 

của nội các”  （官僚など問責決議） hoặc “khiển 

trách thủ tướng （首相問責決議）, các nghị quyết 

này chỉ là một hình thức cảnh cáo chứ không có bắt 

buộc phải thi hành.

Nhìn qua những sự khác biệt trên, ta thấy rằng 

hạ viện có ưu tiên hơn thượng viện. Điều này đã 

được giải thích:

1/ nhiệm kỳ của hạ viện (tuy là 4 năm) nhưng 

trên thực tế thì ngắn hơn nhiều, nên sẽ có những 

dự luật đi sát với người dân hơn vì tình hình đôi 

khi xảy ra rất nhanh chóng.

2/ thượng viện chỉ giữ vai trò check lại và khu-

yến cáo, nên nếu có quyền như hạ viện thì những 

dự án cần thiết như ngân sách, chỉ định thủ tướng, 

v.v. sẽ không bao giờ thực hiện được nếu thượng 

viện nhất định phủ quyết. Tuy nhiên, xét về mặt 

tích cực thì dù cả 2 không có cùng phán quyết và 

cuối cùng Hạ Viện sẽ cũng thông qua, nhưng những 

chỉ trích của Thượng Viện sẽ làm cho dự luật hoàn 

hảo hơn, vì khi được biểu quyết lại tại Hạ Viện thì 

dự luật được biểu quyết này sẽ có thêm hoặc bớt 

những điều mà thượng viện chỉ trích. Hơn nữa 

nhiệm kỳ của Thượng Viện thì cố định nên không 
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có việc các dự luật cần thiết phải xếp xó vì Hạ Viện 

bị giải tán giữa chừng.

Đã có nhiều ý kiến của nhiều giới cho rằng: vai 

trò của thượng viện thực ra không cần thiết. Tuy 

nhiên, cho đến giờ phút này thì ý kiến này vẫn 

chưa được đồng tình vì những lý do nêu trên.

Cách bầu cử 2 viện

Cả 2 viện được bầu theo thể thức: tiểu khu tuyển 

cử （小選挙区）, nghĩa là bầu trực tiếp cho ứng cử 

viên tại khu tuyển cử, ai cao phiếu nhất thì người 

đó đắc cử, và theo khu tỉ lệ （比例区）, nghĩa là 

bầu bằng tên của đảng mình chọn hoặc tên ứng cử 

viên của đảng mình chọn, theo phương thức Victor 

D’Hondt. Số phiếu đạt được là tổng số phíếu bầu 

tên đảng và bầu tên ứng cứ viên, được chia cho 1, 

2, 3, 4, 5 hoặc hơn nữa theo số ghế đắc cử đã qui 

định tại từng khu tuyển cử. Kết quả đắc cử sẽ được 

tính theo tỷ lệ ứng cử viên có số phiều nhiều hay 

ít. Lấy thí dụ trong 1 khu tuyển cử có 4 đảng A, B, C, 

D tranh 10 ghế: đảng A được 1500 phiếu, B là 700, C 

là 300 và D là 200. Nhìn theo bảng dưới thì 10 ứng 

cử viên có số phiếu cao nhất là 1500, 750, 500, 375, 

300, 250 (đảng A), 700, 350, 233 (đang

B), 300 (đảng C) sẽ đắc cử. Cách bầu cử này có 
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điều lợi là những đảng nhỏ (C) có số phiếu thấp 

nhất cũng có thể có chân trong quốc hội. 

Kỳ họp của quốc hội: Mỗi năm có từ 2 đến 3 

kỳ họp được chia thành: Họp thông thường（通常
国）: thời gian họp là 150 ngày bắt đầu từ trong 

tháng giêng đến cuối tháng 6, có thể kéo dài nhưng 

chỉ 1 lần Họp lâm thời: 臨時会: được triệu tập khi 

được 1/4 dân biểu, nghị sĩ của 1 trong 2 viện hoặc 

nội các chính phủ yêu cầu để đáp ứng với tình hình, 

thời gian sẽ được quyết định bởi dân biểu, nghị sĩ 

của 2 viện, có thể kéo dài tối đa là 3 lần. Họp đặc 

biệt (特別会): được triệu tập trong vòng 30 ngày 

kể từ khi bầu cử hạ viện, có mục đích chỉ định chủ 

tịch, phó chủ tịch quốc hội và Thủ Tướng….
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H

ôm 5-10, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã 

trao giải Nobel Văn Chương cho ông Ka-

zuo Ishiguro, người Anh gốc Nhật, trở 

thành người thứ 114 nhận giải trong lãnh vực này. Ông 

sinh tại Nagasaki, sống đến 5 tuổi thì theo bố mẹ sang 

Anh “lập nghiệp”, năm nay cũng đã 62. Ông trở lại 

Nhật lần đầu vào năm 30 tuổi. Nhìn mặt, thì rõ ràng là 

gốc Á không trật vào đâu được.

Với cả cuộc đời với chữ nghĩa, ông có rất nhiều 

tác phẩm để đời và đoạt nhiều giải văn chương 

khác.

Trong cảm tưởng đầu tiên khi được hỏi, ông nói: 

“Khi được báo tin, tôi vẫn tưởng là ai đang... giỡn”. 

Thật vậy, vì lần này ông cũng không có trong danh 

sách những người được “dự đoán”, nhưng cũng 

Một người làm quan cả 
họ được nhờ?
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không đến nỗi bất ngờ lắm như năm ngoái (2016) 

khi ca sĩ Bob Dylan được bầu chọn.

Ông tâm sự: “Sáu năm trước khi về nơi chôn 

nhau cắt rốn, ngay lúc dạo phố, ngay lúc ăn cơm, 

ký ức về tuổi thơ của tôi đã sống lại khiến tôi mang 

một tâm trạng hoàn toàn khác với những nơi đã đi 

qua. Nhật Bản là một phần đời sống trong tôi”. Ông 

tâm sự tiếp: “Cuộc sống vốn ngắn hơn bạn nghĩ, 

nhưng tôi muốn người đọc nên suy nghĩ về những 

điều quan trọng nhất trong cuộc sống ngắn ngủi 

đó”, và đó cũng là ý tưởng trong tất cả các cuốn sách 

của ông.

Không biết diễn giải như thế nào cho chính xác, 

nhưng theo một vài tờ báo tiếng Việt “miêu tả” (nói 

nguyên văn) thì Kazuo Ishiguro là “con người của 

những cuốn tiểu thuyết vũ bão cảm xúc, đã mở 

Kazuo Ishiguro - văn hay - chữ tốt - đẹp... giai
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ra vực sâu bên dưới cảm xúc mơ hồ về sự liên kết 

với thế giới của chúng ta”. Lời tả về ông quá “cao 

siêu, văn vẻ” hơi khó hiểu, không biết người Nhật 

có hiểu như thế không?, nhưng chả sao, chỉ biết là 

dân Nagasaki nói riêng và người Nhật nói chung 

ai cũng nở mày nở mặt khi ông được giải. Ngay 

tại thời điểm giải vừa được công bố: “gogai”

1

 (号
外) phát đầy đường loan tin “thắng lợi” khắp thành 

phố Nagasaki.

Cũng có ý kiến khác. Một tờ báo bên Trung Quốc 

có một bài viết: “Người Nhật lo lắng giải Nobel Văn 

Chương Kazuo Ishiguro”, họ viết rằng: “Việc ông 

người Anh gốc Nhật này được giải đang cho thấy 

tình trạng suy thoái của nền văn chương Nhật”. Tờ 

báo này còn trích lại lời của đô trưởng Tokyo, bà 

Koike Yuriko trong cuộc họp báo thường lệ: “Các 

nhà nghiên cứu đang từ từ rời Nhật. Làm thế nào 

để giữ gìn, nuôi dưỡng và phát huy các nguồn chất 

xám này là vấn đề cũng cần phải giải quyết”. Đúng 

là như vậy, nhưng cái tờ báo này chỉ nói về “mảng 

tối” thôi, còn nhiều “mảng sáng” chói mắt luôn, 

không muốn nói thật hay không chịu nói ra. Tờ này 

“nói thật” hay “mai mỉa”? Thôi kệ nó, để chuyện đó 

qua một bên.

1 Một loại báo giấy phát hành ngay tức khắc khi có những tin quan 
trọng được phân phối trước những nhà ga lớn.
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Dân Nhật biết nhiều tới ông hơn qua tác phẩm 

“Watashi wo hanasanai de” (nguyên bản: Never Let 

Me Go (2005) khi được đài truyền hình TBS chuyển 

thành phim kịch vào tháng 1-2016. Tám (8) tác phẩm 

của ông trong suốt 16 năm qua, khi được chuyển sang 

tiếng Nhật chỉ bán được lai rai tàm tạm, nhưng ngay 

sau khi ông “trúng giải”, một nhà xuất bản cho biết 

họ nhận được 200 nghìn order (注文) và được coi là 

“nhiều quá trời quá đất”. Đó là chưa kể đến những 

sách của ông còn “tồn kho” trong các tiệm sách cũng 

từ từ hết sạch ngay vài ngày sau đó. Có người mua 

tất cả các tác phẩm từ trước đến nay của ông để làm 

kỷ niệm. Quá khẳm.

Vậy thì Ở Nhật, câu “Một người làm quan cả họ 

được nhờ” phải được đổi là: “Một người làm quan 

cả nước được nhờ”, chứ không phải mang ý nghĩa 

“nguyên thủy” của “phe ta”. Chính xác hơn thì hơi 

buồn nhưng phải nói là “phe ta” thường có thói 

quen “dựa hơi” hoặc “thấy người sang bắt quàng 

làm họ”. Chuyện này thì thiếu giống gì khỏi cần 

phải kể.

Tháng 10-2017
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T

ừ ngày có cái “quẹt quẹt”, cái tablet (máy 

tính bảng), tôi đã tình nguyện “xin làm 

thành viên” một vài website tin tức “chùa” 

bằng tiếng Nhật chuyên về Việt Nam. Các bản tin này 

hầu hết trích từ các tờ báo lớn, hãng thông tấn lớn, 

truyền hình lớn và hầu như ngày nào tin cũng được cập 

nhật. Tin “lành” thì không thiếu, đại khái nào là tại quận 

đó hay xã đó sẽ có những “giao lưu” hay “event”

1

 hoặc 

vào ngày này tháng này sẽ có một lễ hội Nhật-Việt, một 

tiệm ăn Việt Nam tưng bừng khai trương..., nhưng “tin 

dữ” cũng không thua, vài người Việt Nam vừa bị “múm” 

vì setto- (窃盗-ăn cắp), shogai- (傷害- đánh nhau)..., Tuy 

Chữ với chả nghĩa!

1 “event” được chuyển ngữ thành... “sự kiện”, cũng là một ngôn 
ngữ lạ có một không hai “Sự kiện xảy ra sau đó đã khiến nhiều để ý” 
và “Hai người gặp nhau tại... sự kiện”. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. 
Mà thôi cũng là chữ Việt, đành tự nhủ lòng không bao giờ dám đụng 
theo ý nghĩa thứ hai.
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nhiên khi xem phần tiếng Việt của một vài tờ báo trong 

nước thì lại “phát hiện” ra một “sự cố” bàng hoàng: cùng 

một sự việc nhưng lại được diễn giải bằng thứ ngôn ngữ 

“lạ”: chẳng hạn “phó phòng “gặp sự cố” ở siêu thị 

của Nhật Bản”, “mua đồ quên trả tiền”, v.v.

Trời ơi đất hỡi. Đúng là “miệng nhà quan nghe 

xong... muốn ói”, là “Ông lớn” thì sẽ là “gặp sự cố”, 

hoặc “quên này quên nọ”, còn gặp “dân đen” thì 

“phải triệt để triệt tiêu thành phần xấu”. Thôi đi 

cha, ăn cắp thì gọi mẹ là ăn cắp, vớ va vớ vẩn, nghe 

muốn chửi thề.

Chữ với chả nghĩa. Chán bỏ mẹ. 

Sayonara

Tháng 10/2017
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N

hìn tựa bài viết, người đọc sẽ có đôi 

chút phân vân, nhà văn nữ Dương Thu 

Hương có một tác phẩm nổi tiếng Tiểu 

Thuyết Vô Đề, gọi là “vô đề” nhưng thực ra là “hữu... 

đề”. Nội dung tác phẩm đó như thế nào thì xin người 

đọc cứ tự nhiên tìm hiểu vì không phải là chủ ý của 

bài viết này. Những suy nghĩ được trải ra dưới đây 

mới đúng là “vô đề” vì chỉ là những chuyện linh tinh, 

không đầu không đuôi, đang mục này lại dọ sang mục 

kia, đã được ghi nhận tại nhiều thời điểm khác nhau, 

quẩn quanh trong đời sống. Xin khởi đầu bằng chuyện. 

Niềm đau... không dấu

Nghe cứ như tựa đề của một bài hát, nhưng không 

phải. Từ ngày các ông Bill Gates của Microsoft, ông Mark 

Những suy nghĩ vô đề
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cha đẻ của “chung cư phây” (FB), ông Stven Job của “trái 

táo khuyết”, và vài ông trong công ty “Gu Gồ” và còn 

vài ông của “tuýt tà”, của “in-tờ-gu-ram”... xuất hiện thì 

cái thế giới này hình như nhỏ hẳn, chuyện nơi này bên 

kia có thể biết ngay tức khắc, trong nhà ngoài ngõ thấy 

ai cũng trang bị một cái “quẹt quẹt”

1

 của “Android” hay 

“Apple” (táo khuyết). Đang dạo phố hay đi đâu đó, nếu 

để “chế độ mở” thì nghe một tiếng “lích” hoặc “chế độ 

rung” thì cái túi cứ “giật giật”, có thể mở ra tại chỗ xem 

ngay, màn hình hiện ra một hàng hay nhiều hàng chữ, 

tiện lợi vô cùng, có thể thực hiện tại chỗ những điều cần 

làm mà không cần phải về nhà hay tới hãng. Nhưng, đây 

mới là “mondai” (問題-vấn đề), mà chỉ có trong “cộng 

đồng” tiếng Việt. Thí dụ:

“Chieu nay, nho mua cho m may thu do”

“E, Bua nao ranh, tao bo len cho may chơi”.

Trời ơi, nghĩa gì đây, phải dùng đầu nặn óc gần mấy 

giây mới ra kết quả:

“Chiều nay, nhớ mua cho em mấy thứ đó”

“Ê, bữa nào rảnh tao bò lên chỗ mày chơi”. (Chữ 

“bò” này là ngôn ngữ bình dân của người miền Nam thời 

trước, nói ra hiểu ngay).

Cảm thấy “bức xúc” nên “trả vốn” ngay:

“Thôi di chu dung bo cha noi” (Thôi đi chứ đừng 

bò cha nội)



314

huy nguyễn & vũ đăng khuê

Không hiểu đối tượng có hiểu không? nhưng không 

thấy hồi âm. Trong số học trò người Nhật của người viết, 

thỉnh thoảng có vài người “hỏi thăm” vì thấy những 

dòng chữ, mà chính mình cũng thấy bàng hoàng vì hoàn 

toàn không hiểu, đại khái như:

1 - “Trui ui, lam j ma cac chi iu qui jan ju the? Bi 

h e moi roi khoi juog.

Nhug chu e mut chut thui ma, e din day!”. (Trời ơi, 

làm gì mà các chị yêu quí giận dữ thế? Bây giờ em mới 

rời khỏi giường. Nhưng chờ em một chút thôi mà, em 

đến đây!).

2 - 2 day U co ranh o? (Hôm nay bạn có rảnh không?).

3 - I nho. Thanks U da nhac!” (Tôi nhớ. Cám ơn bạn 

đã nhắc!).

Không có phần phiên dịch bên cạnh, quí vị hiểu 

không? bảo đảm... hiểu chết liền.

Thêm một chuyện nữa, bạn bè gần nhau có lập nhóm 

nhỏ để “trao đổi” trên Viber. Một hôm có một ông bạn 

gửi lên một tấm hình với cái đầu đầy thương tích, ông 

chưa kịp giải thích thì “bụp” một cái, một hàng chữ của 

bà khác hiện ra:

“Moi ca nha xoi”. (Mời cả nhà xơi). Thấy mẹ rồi, xơi 

cái gì ở cái cục u trên đầu vậy?

Vài giây sau, thì mấy hàng chữ của ông mới xuất hiện:
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“I vua bi te bi thuong tren tran”. (Tao vừa bị té bị 

thương trên trán) và sau đó cũng mấy giây, bức hình 

khoe một món ăn mới tiếp nối.

Cuộc trao đổi không dấu, không lớp lang thứ tự thật 

quá ư là “bức xúc”. Đó mới là vài câu ngắn ngắn, chứ 

nếu từ năm dòng trở lên là... xin tắt máy luôn không cần 

coi, chờ xác nhận lại, chứ không thì cứ để “tâm trí” rồi 

cố gắng “dịch” thì chuyện đâm sầm vào ai đó là chuyện 

thường tình. Thôi cho xin hai chữ bình an, vì nhà em 

“vẫn còn thích tình ca, vẫn còn thương màu áo ngà”. “Ôi 

niềm đau không dấu” sao quá phũ phàng!

Kết luận: Nếu có thể được xin bà con cô bác, nhất là 

giới trẻ bây giờ Teen hay Teo 9x, 10x gì đó làm ơn làm 

phước:

1/ Đánh dấu cho chính xác.

2/ Hạn chế tối đa những ngôn từ viết tắt.

Tiếng Việt còn... thì nước ta còn. Tiếng Việt mà 

“bệnh” thì nước ta cũng... tiêu.

Tháng 9/2017

1 Là cái iPhone, iPad, smartphone, từ ngữ “quẹt quẹt” này nghe 
lần đầu tiên từ mẹ cháu, có thể mẹ cháu nghe từ ai đó không chừng.
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M

ột cậu bé người Mỹ đã nói như thế khi 

được hỏi cảm tưởng về xứ Nhật. Không 

biết ở xứ khác thế nào chứ ở Nhật thì 

đúng là như vậy.

Sáng sớm đi làm, hay hơi trưa trưa, có thể là cả ngày, 

bạn sẽ thường nghe được tiếng “mời chào” bằng những 

gói “tít sưu” nho nhỏ vừa đủ cho 1 ngày “chùi mũi”, có 

thể nhiều hơn tùy theo nhà ga lớn hay nhà ga nhỏ. Có 

khi mỗi ngày mỗi nhận nhiều quá, đầy túi, đầy cặp phải 

đem về nhà “collect”.

Ngoài ra còn có những mời chào khác: “một cái uchi-

wa (quạt)” để phe phe phẩy phẩy. Những lúc trời “nóng 

khủng” mà nhận quà thế này thì còn gì bằng. “Tít sưu” 

thì lau mồ hội, “uchiwa” thì tạm đẩy lùi cái nóng trong 

giây lát.

“Nhận quà mà... còn 
được cám ơn”
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Tôi có quen một gia đình người bạn tất cả là 5 người, 

khi tiễn họ ra ga để về “cố quốc”, họ nhận cả 2 thứ, ông 

bố quay sang tôi: “Úi cha, cái này đem về “cố quốc” 

cũng là quà có một không hai”, ông “ra lệnh”: cả nhà 

“giả bộ” đi ngược lại nhận thêm 5 cái quạt nữa. Vậy là 

tạm đủ cho phần quà ông được mang về. Không những 

vậy ông còn được cúi đầu chào: “arigato”. Ông hỏi tôi: 

“Người này nói gì vậy”, tôi giải thích. Ông cười và sau 

đó chia sẻ “Chỉ có xứ này nhận quà... mà còn được cám 

ơn” y như lời cậu bé Mỹ “nhận định”

Ghé cái siêu thị, vào tầng bán thức ăn thì thấy “ngộp” 

với đủ lời mời gọi:

- Mời ông anh dùng thử chút rượu mới ra.

- Mời cô em ăn thử miếng thịt này, mềm lắm.

- Mời bà chị xơi tạm món dưa món hàng quốc 

sản và còn nhiều lắm.

Tôi có ông bạn, ông kể với tôi bằng giọng Nam rặt: 

Anh biết hông, Bữa nào không có Zangyo (overtime) 

dzề sớm, tui chỉ cần 1 dzòng như vậy là người thấy 

“rần rần”... quá đã.

Với người Nhật, những hình thức này chỉ là một PR 

quảng cáo các mặt hàng nào đó, ai thích thì thử rồi mua, 

ai không thích thì cứ “vô tư” đi thẳng. Người nhận như 

“dân nghèo chúng tôi” thì chỉ có “lời” mà hoàn toàn 

không “lỗ”.
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Quí vị thấy thế nào về nước... của tôi. Các xứ khác ra 

sao thì xin được lắng nghe.

Thôi tạm dừng đây để làm vài “lon” rồi kỳ sau... 

kể tiếp. Xin tất cả “cầu nguyện” cho tôi để tôi... “hoàn 

thành nhiệm vụ”.

Sayonara.



319

chuyện xứ phù tang

S

au khi đọc được một bài viết của một 

người bạn bắt đầu từ cụm chữ... “Showa”, 

tự nhiên lại thấy có “nhu cầu” kể lại một 

vài chuyện xưa tích cũ. Thật ra thì chẳng có mục đích 

gì to lớn cả mà chỉ muốn tìm lại một chút gì... vì thấy... 

mình trong đó.

“Chiêu Hòa” (昭和) là niên hiệu của thời cố thiên 

hoàng Hirohito (1926- 1989), người mà từ thời Minh 

Trị (1889) hiến pháp đã quy định: “Thiên hoàng là một 

người cao cả và bất khả xâm phạm, là một vị thần con 

của Thái Dương Thần Nữ, được đưa xuống trần để trị 

vì nước Nhật”, người mà mọi người dân Nhật đều cúi 

đầu quì lạy khi nghe lời phán. Sau khi lãnh 2 quả bom 

nguyên tử, Nhật phải đầu hàng “vô điều kiện” quân 

Đồng Minh (15-8-1945) với lời “khẩn khoản” duy nhất: 

“Xin đừng đụng đến thần thánh của chúng tôi”. Ngày 

Showa (昭和 - Chiêu Hòa) 
đầy kỷ niệm
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đau thương này “Con Trời” đã phán: “Hôm nay là ngày 

trẫm muốn nói đến thần dân của trẫm: Chúng ta phải 

chịu đựng và vượt qua tất cả những gì chúng ta không 

thể chịu đựng”, khiến không ít người “trầm mình” và “tự 

xử”. Trên hoang tàn đổ nát, người dân Nhật đã “nhẫn 

nhục và chịu đựng” bật dậy một cách thần kỳ tạo nên kỳ 

tích: một nước Nhật hùng cường, ngẩng mặt. Bây giờ thì 

đang là thời “Bình Thành” với Thiên Hoàng Akihito hiền 

hòa mà ai cũng thương mến. Cụ năm nay 84 tuổi, năm 

ngoái cụ xin “nghỉ hưu” vì lý do sức khỏe và ngày 30-4-

2019 cụ sẽ chính thức thoái vị, chấm dứt niên hiệu “平 
成-Bình Thành”. Ngay sau đó một ngày (1-5-2019), thái tử 

Naruhito sẽ lên ngôi với một niên hiệu mới. Vì vẫn đang 

là “cuối đời Bình Thành” nên chưa có phần “tổng kết”, 

một bài viết về chuyện “Bình Thành” chắc phải dành 

cho một thời điểm khác có lẽ còn xa lắm. Sở dĩ người 

viết cứ chạy vòng vòng, lẩm cẩm là vì mình đã từng sống 

qua cái thời “Chiêu Hòa” từ đầu thập niên 1970 và 1980, 

rất bồi hồi khi thấy những “vật kỷ niệm” của Chiêu Hòa. 

Một vài câu chuyện làm quà gửi quí vị:

Quán bán thuốc lá

- Có ông bạn đồng nghiệp kể lại: một cụ ông “kinh 

doanh” một quán bán thuốc lá nhỏ trước nhà ga gần 

nhà mà ông bạn thường ghé. Một hôm khi đi ngang, cụ 

già bán thuốc gọi lại và bảo: “Ông thích gì thì cứ lấy, tôi 
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sẽ cho hoặc bán rẻ cho ông”. Ông bạn ngạc nhiên thì cụ 

phán: “Thời này là thời của “Bình Thành” chứ đâu phải 

là “Chiêu Hòa” nữa”. Ông bạn gật đầu ngậm ngùi. Vài 

tuần sau thì quán thuốc lá lẻ không còn, thay vào đó là 

một hàng dọc đầy máy bán tự động.

Điện thoại – TV – Diêm quẹt

Điện thoại mầu hồng - Truyền hình Showa - hộp diêm. Ảnh: T.L.

- Vào một ngày chủ nhật của tháng 8 năm ngoái 

(2017), người viết và học trò đã gặp nhau tại một quán 

nhậu. Quán nổi tiếng ở gần ga và cô học trò đã phải 

đặt chỗ trước. Sống ở Nhật đã hơn nửa đời người và trải 

nghiệm quá nhiều điều, nên cũng chả quan tâm, vẫn 

tưởng là... bình thường với nhiều đổi thay tự nhiên theo 

năm tháng, vì nước Nhật thời này so với thời mới qua 

(1972) là một trời một vực. Nhưng khi bước vào quán, 

lại cảm thấy bồi hồi vì sự “bày biện cố tình”, quá “cổ” 

và quá “ọp ẹp”. Phòng “nhậu” có “trang điểm” một TV 

màu, cũ xì cũ mốc to “chình ình”, chắc có lẽ được ra 
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đời vào giữa thập niên 1960. Trên bức tường lại có màn 

collect một dàn những “hộp diêm”. Thời đó cứ mỗi tiệm 

cà phê, hay quán ăn muốn quảng cáo tiệm của mình 

thường làm những hộp diêm để tặng khách ra về, bây 

giờ thì không thấy nữa. Bước ra dăm bước thì lại thấy 

một điện thoại màu hồng muốn gọi phải bỏ tiền, và cái 

đèn thì cứ chập chờn khi mờ khi ảo. Cô học trò trẻ nhất 

tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, một người “lớn tuổi” hơn phán: 

Quán thời “Chiêu Hòa” em ơi. Cô bé ngạc nhiên cũng 

phải vì cô sinh vào thời... “Bình Thành”.

Tắm... truồng

Lúc mới sang (cuối năm 1971), đối với mình cái gì 

cũng lạ, cũng văn minh, nhưng có một bất tiện duy nhất 

là khi muốn “dội vài gáo”. Việt Nam ta nhất là miền 

Nam yêu dấu thì xong ngay, “vô tư trần trùng trục” chạy 

thẳng ra ngoài khi mưa xuống hoặc vào bể nước gần nhà 

bếp, dội vài “gáo” là người mát rượi, vài tiếng sau nếu 

cảm thấy hừng hực thì lại “vài gáo tiếp”. Nhưng ở cái xứ 

4 mùa rõ rệt này thì lại khác. Muốn “sạch sẽ” thì phải 

“tay xách nách mang”, nào khăn, nào chậu, nào xà bông, 

đồ lót, v.v. “khăn gói” lên đường đến những nơi có cái 

“ống khói” (dùng để phun những “làn” khói khi đun 

nước tắm). Vào mùa đông thì “châm” lắm vì có những 

ngày phải lội tuyết mà đi.
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Ở cái xứ đất chật người đông, thuê được một “căn 

hộ” mà trong nhà có “furoba” (phòng tắm) chắc cũng 

phải thuộc loại đại gia, nên đa số khi muốn dội vài gáo 

đều phải tìm đến những sento (銭湯) tức là nhà tắm 

công cộng mà có lẽ chỉ có ở Nhật.

“Sento” chỉ có 1 cửa nhưng có 2 lối... vào: “giới tính” 

phân minh không lộn xộn. Sau khi làm “thủ tục trả phí” 

cho một người ngồi ở trên cái bục cao, thường là một cụ 

ông hay cụ bà, thì tiến đến một cái hộp riêng của mình 

(locker-ロッカー), cất xếp những đồ “lỉnh kỉnh”, rồi cứ 

thế mà “tuồn tuột” dứt bỏ những thứ trên người, phơi 

bày 100% “bộ phận chiến lược” không e ngại. Thú thật 

lúc đầu thì thấy “kỳ quá à” hoặc “xấu hổ chết” nhưng 

riết rồi cũng quen vì... ai nấy như nhau và “đường ta ta 

cứ đi, nhà ta ta cứ xây” thư thái bước vào “địa điểm tập 

“Địa điểm” tập trung
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trung” tha hồ mà dội, gội, kỳ cọ, ngâm “cả tấm thân” 

trong bể tắm với nhiệt độ trên 40. Lúc đầu thì cứ đưa 

chân vào là phải rút ra ngay vì nóng, nhưng đã quen rồi 

thì lại ghiền không muốn ra ngồi suốt.

Xong tất cả, “sau khi biến đổi thành một người mới”, 

thanh khiết từ trên xuống dưới, ta thảnh thơi làm một 

bình nước táo, hay một hũ sake nóng, bước ra khỏi sen-

to thì thấy bao nhiêu phiền toái trong ngày hầu như đã 

tan biến. Quá ư là đã. Nhưng từ cái ngày nước Nhật rộng 

ra vì “vùi sông lấp biển” để xây thêm “cao tầng”, “căn 

hộ” dù nhỏ đi nữa cũng có phòng tắm “kèm theo”, thì 

những nơi có ống phun khói dần dần biến mất, thỉnh 

thoảng lắm mới gặp lại được “bạn ta”. Buồn năm phút!

“Tắm truồng” đã lắm ai ơi!

Ai mà chưa hưởng... buồn ơi là buồn”

Trên đây chỉ là một vài chuyện trong “1001 chuyện xứ 

“Showa”. Thế thì “Showa Việt Nam” có hay không? Có 

chứ. Xin kể tiếp một chuyện.

Từ 6 nốt nhạc dạo đầu nhớ lại kỷ niệm... 
44 năm xưa.

Cách đây vài tháng, tình cờ được cho nghe ké một 

youtube của hai bạn đang ở Việt Nam: Một nàng hát 

và một chàng đàn. Kết và thích ngay vì hai bạn này 

đúng là đang thực hiện lại những bản thời “Chiêu Hòa 
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Việt Nam” (nhạc tiền chiến, nhạc “vàng” hay văn vẻ 

hơn là những tình khúc thời chinh chiến), cái thời mà 

cùng với những người bạn... cứ gục lên gục xuống trong 

những quán cà phê bên đường gần trường học, lẩm 

nhẩm hát theo.

Nghe hai bạn đàn-hát, quá xuất thần với “Em đến 

thăm anh đêm 30”, “Lời Tình Buồn”, liền thử “nộp đơn” 

yêu cầu bản nhạc “Nắng Thủy Tinh” mà mình ưa thích. 

Ui cha ôi! không ngờ “đơn” lại được “chấp thuận ngay”. 

Không vui sao được. Và 6 nốt nhạc dạo đầu phần intro 

của bài hát này đã khiến lòng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm có 

một không hai của 44 năm về trước.

oOo

Lúc đó vào khoảng cuối tháng 1 năm 1973 gần Tết 

Việt Nam, nhớ nhà ghê gớm. Sau một ngày miệt mài với 

sách vở và arubaito (làm thêm), leo lên chiếc xe điện 

quen thuộc về nhà. Tokyo đang trong những ngày đông 

lạnh giá, ngoài trời tuyết rơi lất phất. Xe chạy được một 

lúc thì hình như có âm thanh hơi lạ: ở đâu đó gần chỗ 

mình đứng có tiếng huýt sáo rất nhỏ, tiếng được tiếng 

mất vừa lọt đủ vào tai, định thần để cố gắng nghe cho 

rõ vì thấy melody rất ư là quen thuộc, cũng mất khoảng 

vài phút và cuối cùng thì biết đó là bài hát “Xuân tha 

hương” của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Trời ơi!

Ngày xưa xuân thắm quê tôi 
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Bao nhánh hoa đời đẹp tươi 

Mẹ tôi sai uốn cây cành 

Vun tưới hoa mùa xinh xinh 

Thời gian nay quá xa xăm 

Tôi đã xa nhà đầm ấm

Sống bao xuân lạnh lẽo âm thầm

(Xuân Tha Hương)

Ngoái nhìn xung quanh để tìm “tác giả” nhưng xe 

điện đã đến ga kế tiếp, dòng người đổ xuống rồi tràn lên 

và “lời thì thầm” bỗng dưng mất hẳn, ngọ ngoạy cố tìm 

nhưng vẫn không biết ai đó đã “tặng” cho mình hưởng 

cái giây phút thật bất ngờ đầy kỳ thú. Lòng tiếc ngẩn tiếc 

ngơ rồi 44 năm đã trôi qua như gió thoảng và lẽ dĩ nhiên 

vẫn không biết “người đó là ai”.

Người viết sinh ở Sơn Tây, cũng là quê mẹ của cố 

nhạc sĩ Pham Đình Chương, vào Nam lúc còn bồng ẵm, 

nên chả biết gì về quê hương cả. Thường nghe mẹ kể: 

có những đêm trăng cả nhà ông ngoại ra sân đập lúa, 

phía trước có cây hoa gạo cao ngất bên cạnh chiếc cổng 

đình. Còn bố thì “tán”: Sơn Tây có sông Đà uốn khúc, 

có núi Ba Vì với huyền thoại hai thánh “Tản” ngồi đánh 

cờ trên đỉnh đến nỗi quên cả thời gian và ở chợ Phùng, 

trên đường từ Hà Nội đến Sơn Tây, có một ông làm thơ 

tình hay lắm.

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn 

Lên núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
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Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ Quốc 

Sáo diều vi vút thổi đêm trăng

(Đôi mắt người Sơn Tây - thơ Quang Dũng)

…

Chiều ấy em về thương nhớ ai? 

Tôi chắc đường đi đã rất dài 

Tim tím chiều hôm lên bóng núi

Dọc đường mờ những cánh hoa phai. 

(Trắc Ẩn – thơ Quang Dũng)

Xin ngừng bút. Tôi đang ngơ ngẩn vì nhớ quê tôi vô kể. 

Sayonara

Tháng 12-2017
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Lời giới thiệu: Ngày 11 tháng 3 lại đến, có lẽ 

không một người Nhật nào có thể phai mờ ký ức về 

một thảm họa long trời lở đất đã ập đến đất nước 

Phù Tang cách đây 6 năm. Biến cố đó không chỉ để 

lại thiệt hại tài sản vật chất khủng khiếp, đáng sợ 

hơn, đó chính là những hội chứng ám ảnh về một 

cõi đời đầy bất trắc và phi lý, có lúc tưởng như đã 

nhấn chìm cả dân tộc này vào vũng lầy tuyệt vọng. 

Tuy nhiên, bằng sự bật dậy đầy quả cảm như đã từng 

tạo nên những câu chuyện tái thiết thần kỳ sau thế 

chiến thứ 2, Nhật Bản đang đứng lên phục hồi, tái 

tạo. Nếu đến lại vùng Đông Bắc, chúng ta có thể cảm 

nhận rõ nét những nỗ lực không ngừng và quyết tâm 

cao độ của người dân nơi đây, đang ngày đêm dựng 

lại cơ đồ từ đổ nát.

Người Nhật cũng đã nhận thức được rằng thảm 

Nhớ lại thảm họa
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họa đó cần phải luôn được nhắc lại cho hậu thế để 

tăng cường cảnh giác và quan trọng hơn, đối với 

những người dân bất hạnh đang phải đối đầu cùng 

vô số khó khăn để bám giữ mảnh đất quê hương mà 

hôm qua vừa trở thành địa ngục, sẽ không có gì đau 

đớn hơn cho họ nếu biết rằng số phận mình đang bị 

quên lãng. Ký sự viết ngay sau ngày đại nạn của Vũ 

Đăng Khuê dưới đây, với những dữ liệu và dữ kiện 

cho đến hôm nay vẫn còn hâm hấp tính thời sự sẽ 

giúp chúng ta không quên ngày 11 tháng 3, điều đó 

cũng là để giúp ta đồng hành với từng giọt nước mắt 

và mồ hôi đang ngày đêm đổ xuống trên mọi đống 

hoang tàn đổ nát.

Gareki yama 

Nadeshiko no saku 

Kibo kana 

1

Hy vọng như đã về đây

Giữa rừng đổ nát, 

bông hoa lay cành

(Ngô Văn Nam)
oOo

Như mọi người đã biết, Phù Tang Tam Đảo vừa phải 

hứng chịu đại thiên tai: động đất - sóng thần (tsunami), 

1 Trích từ tập thơ HAIKU của Hội Bảo Tồn Tiếng Nói Địa Phương 
vùng thảm họa.
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kéo theo tai nạn kinh hoàng: rò rỉ phóng xạ nguyên tử. 

Dân Nhật không những phải nhỏ lệ để tang cho gần 

29.000 người xấu số, mà còn phải xót thương cho hàng 

trăm ngàn người trong chốc lát bỗng trở nên không nhà 

không cửa, cả một thành phố chỉ trong vài tiếng đã bị 

sóng biển cuốn trôi, nghiền nát biến thành những bãi 

rác khổng lồ. Chưa hết, người dân khu vực bị nạn còn 

phải sống trong nỗi ám ảnh triền miên vì những cơn 

dư chấn, có ngày xảy ra mấy lần, nhất là nỗi lo sợ rò 

rỉ phóng xạ có nguy cơ trở thành đại nạn mang đến 

những hậu quả kinh hồn không lường trước. Nhật Bản 

đang hấp hối, đang trải qua những ngày đen tối nhất 

sau 64 năm kể từ ngày bại trận (tháng 8-1945). Chắc 

chắn trong những ngày qua quí vị đã được đọc, được 

nghe, được thấy không ít thì nhiều về hình ảnh tưởng 

như chỉ có trong phim ảnh. Mang tâm trạng là người... 

có tội vì được sống bình an, cảm thấy bất lực không 

làm gì được trước cảnh đoàn người mọi lứa tuổi từ cụ 

già đến em bé xếp hàng dài cả mấy cây số run lẩy bẩy 

vì lạnh chờ lãnh phần cơm nắm, cảnh tạm trú trong 

những trung tâm lánh nạn siêu vẹo, thiếu hẳn những 

điều kiện để sinh tồn: thực phẩm, điện, dầu, nước... 

nhưng không một lời kêu ca than vãn, cảnh người đi 

tìm người dưới đống gạch hoang tàn đổ nát, v.v. vì thế 

Chuyện Xứ Phù Tang tháng này chỉ là những đoạn 

chắp vá không đầu không đuôi, không chi tiết vì nhớ gì 

ghi đó. Xin chân thành cáo lỗi.



331

chuyện xứ phù tang

Động đất - Sóng thần

2 giờ 46 chiều ngày thứ sáu 11 tháng 3, các tỉnh 

ven biển thuộc miền Đông Bắc Nhật Bản đã rung 

chuyển dữ đội vì cơn động đất “東北地方 太平洋
地震 Tohoku Chiho Taiheiyooki Jishin” cấp độ 9.0 

Richter, xếp thứ 4 trong các trận động đất lớn nhất 

từ trước tới nay. Cơn động đất đã làm các khu vực 

ven biển Nhật Bản chạy dài từ phía Bắc bắt đầu 

từ thành phố Nemuro (Hokkaido) đến phía Nam 

là thành phố Shibushi (Kagoshima) bị những cơn 

sóng thần ập đến, ở Sendai Shinko sóng cao tới 10 

mét, Fukushima cao 7,3 mét... Miyagi cao 6-8 mét. 

Vị trí tâm chấn nằm ở ngoài khơi vùng biển San-

rikuoki (三陸沖) chỉ cách Kesennuma (気仙沼市 

tỉnh Miyagi) và Rikuzentadaka （陸前高田市 tỉnh 

Iwate） khoảng 100 km, nên hai thành phố này là 

nơi bị sóng thần “viếng thăm” sớm nhất. Fukushi-

ma là một thành phố lớn, nằm khá xa tâm chấn tuy 

không bị ảnh hưởng bởi sóng thần nhưng hai nhà 

máy điện nguyên tử Fukushima 1 và Fukushima 2 

nằm cạnh bờ biển, cách tâm chấn chừng 140 km thì 

“lãnh đủ”.

Khu vực ven biển của tỉnh Chiba tuy cách tâm 

chấn 370 km cũng bị tàn phá nặng nề bởi 3 cơn 

sóng cao từ 4 đến 6 mét ập đến cách nhau 1 tiếng. 

Thiệt hại nặng nhất là những khu vực tập trung 
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dân cư nằm rải rác trong 3 tỉnh Iwate, Miyagi và 

Fukushima.

Sở Khí Tượng Nhật Bản dự đoán: sau trận động 

đất chính (本震 - Honshin) cường độ 9.0 richter thì 

những dư chấn (余震 - Yoshin) sẽ đến bất cứ lúc nào 

với cường độ từ 5 trở lên trong thời gian từ một tháng 

và cũng có thể kéo dài cả năm, theo các nhà chuyên 

môn thì dư chấn chỉ chấm dứt khi áp lực (ứng suất) 

sinh ra trong các phần nứt-đổ được cân bằng.

Rò rỉ lò nguyên tử

Lẽ thường, thì thời điểm này phải là thời điểm 

mà tất cả phải dồn vào việc cứu người, cứu trợ..., 

kiểm điểm thiệt hại, xem xét lại những “bất năng” 

không thể ứng phó tức thời khi hoảng loạn phát 

sinh, bình tĩnh hoạch định chính sách tái thiết..., 

nhưng Nhật Bản lại không được may mắn, vì hiện 

nay sự toàn lực (全力) hay nói đúng hơn là tổng 

lực (総力) của chính phủ được ưu tiên cho việc: 

bằng mọi giá nhanh chóng ngăn chận ảnh hưởng vô 

cùng tai hại của sự rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện 

nguyên tử Fukushima.

Dù đã có cố gắng của những chuyên viên thượng 

thặng, của những đội “quyết tử” xuất thân từ tự vệ 

đội, hải quân, đội cứu hỏa, cảnh sát..... trên dưới 
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mấy trăm người ngày đêm tình nguyện ở lại làm 

việc trong tình trạng hiểm nguy nhất, tất cả đã phải 

chạy đua với thời gian mong “khuất phục” các hư 

hại, nhưng đến hôm nay (31-3), tình trạng trầm 

trọng của các lò nguyên tử vẫn chưa có dấu hiệu gì 

suy giảm.

Được biết, Công ty điện lực Tokyo có 2 nhà máy 

điện nguyên tử Fukushima 1 và Fukushima 2, cung 

cấp 15% lượng điện tiêu dùng cho toàn Tokyo và 8 

tỉnh phụ cận.

Fukushima 1 có 6 lò đánh số từ 1 đến 6, 5 và 6 

thì không có vấn đề, còn 1 đến 4 thì bị hư hại nặng. 

Fukushima 2 có 4 lò cách Fukushima 1 11km thì 

không bị ảnh hưởng. Nằm cách tâm chấn 140km, 

Fukushima 1 bị sóng thần tràn ngập làm tắt ngúm 

tất cả các nguồn điện, hệ thống bơm nước tự động 

bên trong dùng làm nguội các lò trở nên vô dụng, vì 

thế mực nước trong lò càng lúc càng xuống làm các 

thanh nhiên liệu nóng chảy khiến Hydrogen thoát 

ra, gặp Oxy phát nổ (水素爆発) bay mất phần mái 

che của lò số 1.

1 ngày sau (12-3) chính phủ tuyên bố tình trạng 

khẩn cấp. Ngày 14-3, số dân cư ngụ trong vòng bán 

kính 20km từ nhà máy Fukushima 1 và 2 được lệnh 

di tản, ngày 16-3 thì người dân trong vòng bán kính từ 

20km đến 30km được khuyến cáo là ở nguyên trong 
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nhà đóng kín cửa, ngày 26-3, tuy chưa phát lệnh di tản 

nhưng nếu muốn di tản, dân trong vùng có thể đến 

lánh nạn tại các trung tâm mà chính phủ chỉ định.

Cho đến ngày 23 thì hệ thống điện trong 4 lò 

Fukushima 1 đã được phục hồi, nhưng hệ thống 

bơm tự động vẫn chưa sử dụng được, các lò vẫn 

được tiếp tục làm nguội bằng cách bơm nước từ 

ngoài vào, trước đây thì dùng nước biển nhưng 

bây giờ là nước ngọt vì sợ rằng muối trong nước 

biển sẽ làm hư hại các bộ phận bên trong. Việc bơm 

nước đã được trực thăng của tự vệ đội, các xe có lực 

phun nước cực mạnh và xa của Cảnh Sát Tokyo, các 

xe cứu hỏa lớn của Tokyo, Osaka, Yokohama thay 

phiên thực hiện ngày đêm.

Tuy nhiên tình hình trở nên khẩn trương khi 

một lượng nước lớn chứa hàm phóng xạ cao không 

biết có phải bị rò rỉ từ các thanh nhiên liệu vỡ ra 

làm đọng ngập dưới sàn lò thứ 2. Vào thời điểm 

hiện tại, các toán sửa chữa đang đang tìm cách rút 

lượng nước bị rò rỉ sang một vài bể chứa nước khác, 

cố ngăn chận lượng nước này lan ra biển, nếu không 

thì... tình trạng này đã ảnh hưởng nặng nề lên thực 

phẩm, các dữ kiện phóng xạ được chính phủ cập 

nhật hàng ngày, hôm 23-3 vừa qua, mức phóng xạ 

ghi nhận trong nước uống tại Tokyo đã vượt quá 

độ tiêu chuẩn, tuy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến 
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sức khỏe con người nhưng chính phủ khuyến cáo 

là không nên dùng nước này pha sữa cho các em 

bé sơ sinh dưới 1 tuổi. Nhưng chỉ ngày hôm sau thì 

khuyến cáo này đã được giải trừ khi mức phóng xạ 

trong nước trở lại bình thường.

Thực phẩm đặc biệt là sữa tươi, rau trái tại những 

nơi như Fukushima, Ibaragi, Gunma, Chiba được 

yêu cầu không nên xuất kho. Hàng tấn sữa phải đổ, 

hàng trăm ngàn bó rau phải bỏ. Số thiệt hại vì động 

đất đã cao cộng thêm sự thiệt hại vì hậu quả phóng 

xạ đã lên đến con số chóng mặt. Tuy thế, chính phủ 

vẫn thường xuyên kêu gọi người dân bình tĩnh, ông 

Kan nói: Nếu tình trạng nguy hiểm, chính phủ sẽ 

nói nguy hiểm và có đối sách, nếu tình trạng tốt 

chính phủ sẽ nói tốt không dấu diếm, dù đang ở 

trong giai đoạn khá nghiêm trọng, nhưng vẫn còn 

trong tầm kiểm soát được.

Để tránh tình trạng hỗn loạn thiếu điện vì mất 

15% lượng điện do Fukushima 1 và 2 cung cấp, lệnh 

cúp điện dài hạn có kế hoạch đã được ban hành. 

Toàn Tokyo và 8 tỉnh trong khu vực của nhà máy 

phát điện Tokyo được chia thành 25 nhóm. Dựa 

theo tình hình cung-cầu điện, trên nguyên tắc 

một ngày 25 khu vực sẽ thay phiên nhau chịu mất 

điện 3 tiếng. Khổ nhất là những bệnh viện nằm 

trong khu vực cúp điện, tuy có máy phát điện riêng 
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nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho các điều trị 

y khoa như duy trì ống thở, lọc máu... nhưng cũng 

phải chịu vì biết làm sao hơn.

Đối ứng của chính phủ

Vì kinh nghiệm với trận động đất tại Kobe 16 

năm trước cũng như đã có nhiều chuẩn bị cho một 

đại nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đối ứng của 

nội các ông Kan lần này được ghi nhận là nhanh 

chóng. 3 giờ 3 phút ngày 11-3, 18 phút sau cơn chấn 

động, Ủy Ban Hoạch Định Đối Sách Thiên Tai Khẩn 

Cấp mà Thủ Tướng Kan Naoto là chủ tịch đã được 

thành lập. 4 giờ 54 phút chiều, một thông báo khẩn 

đã được gửi đến toàn thể người dân: Xin đồng bào 

bình tĩnh, chính phủ đang cố gắng tối đa để đảm 

bảo sự an toàn cho dân chúng cũng như tìm mọi 

cách ngăn chận mức thiệt hại ở mức tối thiểu.

Tuy khá nhanh chóng nhưng các cơ quan trách 

nhiệm trong nhiều trường hợp đã phải bó tay vì sự 

tàn phá to lớn trên môt qui mô quá rộng. Có nhiều 

nơi, toàn bộ công chức của các cơ quan hành chánh 

địa phương đều bị chết hay mất tích hoặc các cơ sở 

hành chánh đã bị sóng thần cuốn phăng tất cả. Vì 

thế, Ủy Ban tại trung ương không thể xác nhận được 

nơi nào còn, nơi nào mất vì không nhận được bất 
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cứ một báo cáo gì, việc phối hợp cứu trợ có thể nói 

là bất khả, có nơi mọi người trong các trại lánh nạn 

đã phải nhịn đói, chịu lạnh suốt mấy ngày trời vì 

không được tiếp tế. Hơn nữa, vào những ngày đầu, 

đường sá hầu hết bị tắc nghẽn, chỉ có thể di chuyển 

bằng trực thăng đến các nơi bị nạn. Tự vệ đội đã 

được điều động tối đa (100,000 người trong tổng 

số 150,000) cũng chỉ đủ để làm khai thông những 

con đường bị tắc nghẽn hoặc dọn đường cho trực 

thăng đáp. Hàng cứu trợ của chính phủ cũng có, 

của người dân cũng có chất đầy kho, nhưng không 

thể nào đem đến địa điểm vì các kho xăng, nhà máy 

lọc dầu đều bị cháy rụi, xăng dầu thiếu hụt trầm 

trọng. Trong lúc đó Cảnh sát, hải quân, sở cứu hỏa, 

nhân viên tòa hành chánh tại các địa phương cùng 

với đoàn cứu hộ đến từ các quốc gia khác như Hoa 

Kỳ, Hàn Quốc, Tân Tây Lan, Pháp, v.v. đã phải thay 

phiên làm việc gần như 24 tiếng để cố gắng cứu 

người ra khỏi những hoang tàn đổ nát.

Phục hưng

Ngày qua ngày, các huyết mạnh chính là đường 

xe điện, đường xa lộ lần lượt khai thông, hàng cứu 

trợ được từ từ đưa đến nơi bị nạn, tuy chưa đáp ứng 

đủ nhu cầu nhưng đã tốt hơn nhiều so với những 

ngày đầu.
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Các nhóm thiện nguyện đến từ khắp nơi hợp 

sức với các lực lượng của chính phủ đã bắt tay vào 

việc thu dọn “chiến trường”, vấn nạn lớn nhất hiện 

nay là phải giải quyết các thi hài xấu số, các bãi 

“rác”, xác xe, tàu vô chủ. Số lượng được gọi là “rác” 

lần này có thể gấp 3 hay 4 lần số lượng “rác” của 

cơn động đất Kobe là 1.800 triệu tấn.

Các hãng kiến thiết đã khởi công xây dựng nhà 

tiền chế cho người lánh nạn. So với số nhà tiền 

chế được xây dựng trong trận động đất Kobe vào 

năm 1995 là 48.000 căn thì lần này có thể nhiều lần 

hơn, nhưng cơ quan đặc trách đang gặp phải vấn đề 

khá nan giải: không có đủ đất để “cắm dùi”, vì tối 

thiểu “đất” cũng phải đủ 3 yếu tố: rộng, tiện cho 

việc thiết bị các hệ thống điện, ga, nước và nhất 

là không phải là khu vực gần biển. Cuộc lạc quyên 

vĩ đại trên một qui mô rộng lớn được thực hiện 

khắp nơi từ trong ra ngoài nước được hưởng ứng 

nồng nhiệt của mọi người mọi giới. Từ những người 

dân nghèo xơ xác của một ngôi làng nhỏ ở Phi Luật 

Tân cho đến những người nổi tiếng đều góp mặt. 

Theo Hội Hồng Thập Tự Nhật Bản cho biết thì vào 

thời điểm hiện tại thì số tiền quyên góp đã là 32 

tỷ yen (tương đương 400 triệu mỹ kim), con số này 

chắc chắn sẽ tăng gấp nhiều lần hơn trong những 

ngày tới, nhưng vẫn còn là một con số khá khiêm 

nhường để phục hưng đất nước.
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Vai trò của truyền thông

Chỉ vài phút sau cơn chấn động, tất cả các 

chương trình thường lệ, quảng cáo của các đài 

truyền thanh, truyền hình đều được ngưng lại để 

đưa tin về các diễn biến đang xảy ra. Các phóng 

viên đã dùng những phương tiện riêng của đài như 

xe hơi, trực thăng trực tiếp đến vùng bị nạn. Nhờ 

đó qua radio, qua truyền hình các cơ quan trung 

ương phụ trách mới hiểu rõ và nắm vững tình hình 

tại các địa phương bị nạn. Việc tìm kiếm người thân 

xuyên qua truyền thông đã giúp rất nhiều người 

liên lạc được với nhau. Các chuyên gia đã có mặt 

thường trực trên các đài truyền hình để giải thích 

tường tận những thông báo từ chính phủ, những 

con số chuyên môn về phóng xạ, giải tỏa rất nhiều 

những lo âu của dân chúng. Phải nói là đóng góp 

của truyền thanh, truyền hình, báo chí lần này rất 

lớn và làm giảm thiểu khá nhiều thiệt hại.

Những câu chuyện cần phải kể. Ở lại đến 
phút cuối

Suốt mấy ngày qua, với bức hình cầm trên tay, 

hai vợ chồng ông bà Endo đã đi khắp các trại lánh 

nạn để tìm tông tích con gái. Hầu hết đều nhận 

câu trả lời: “Chúng tôi không biết” hoặc “chúng tôi 

không thấy”, khi ông bà Endo nói công việc mà cô 
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con gái đang phụ trách thì đều có chung câu trả lời: 

“Có, tôi nhớ giọng cô này lắm, rất rõ ràng từng câu 

từng chữ, dù ở cách xa vài chục cây số”.

Cô gái mà mọi người biết giọng nhưng không 

biết mặt, biết tên là Endo Miki (24 tuổi). Ngày 11-3 

tại thành phố Minami Sanriku của tỉnh Miyagi, chỉ 

vài phút sau cơn chấn động 6, môt giọng nói lanh 

lảnh bình tĩnh cất lên rõ ràng từng tiếng một: “Sóng 

thần cao 6 mét sắp sửa ập vào bờ, xin bà con cô bác 

hãy gấp rút chạy lên lánh nạn những chỗ cao nhất”, 

cô nhắc đi nhắc lại cả chục lần, lúc đó ông bà Endo 

đang có mặt tại gần biển khi nghe lời con gái cảnh 

báo cũng vội vàng chạy vào một trường tiểu học gần 

đó. Tuy nhiên, theo một người kể lại thì: Giọng nói 

càng lúc càng có vẻ vội vã và cuối cùng thì tắt ngấm. 

Lúc đó, cô đang có mặt tại phòng phóng thanh ở lầu 

2. Vài giờ sau, “Sở đối sách đề phòng thiên tai” nơi 

cô làm việc, một tòa nhà ba tầng chỉ còn trơ khung 

sắt. Sở này có 30 nhân viên, nhưng chỉ còn lại 10 

người sống sót mà trong đó không có cô.

“4 năm trước khi tốt nghiệp Trung Học, đúng ra 

cháu muốn làm công việc săn sóc những người già, 

tàn tật (kaigo 介護), nhưng vì vợ chồng tôi muốn 

cháu trở thành công chức, cháu nghe lời, tháng 4 

năm ngoái thì cháu được điều về “phòng quản lý 

các nguy cơ” phụ trách phần phóng thanh của Sở. 
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Tháng 9 này cháu sẽ lấy chồng, mọi sự đã chuẩn bị 

hết cả, cháu đã đặt nhà hàng, tháng 12 năm ngoái đã 

đi xem mẫu áo cưới, định là trong tháng 3, cháu rủ 

tôi cùng đi xem cháu thử áo cưới, nhưng...” bà rưng 

rức khóc. Thành phố Minami Sanriku chỉ có 17.000 

người sinh sống nhưng đã có hơn 8.000 người chết 

hoặc mất tích. Dù thế, một người tị nạn khác (64 

tuổi) đã bùi ngùi: “Có rất nhiều người thoát nạn vì 

những lời cảnh báo liên tục như thế. Miki đã ở lại 

cho đến phút cuối cùng để làm tròn nhiệm vụ. Cám 

ơn Miki đã cứu chúng tôi”.

Tên cô là Endo Miki, Endo (遠藤) là họ và Miki 

（未希） là tên. Bà mẹ giải thích: “Miki 未希” được 

ghép từ 2 chữ 未来 Mirai (vị lai) và Kibo 希望   (hy 

vọng), mang ý nghĩa “tương lai hy vọng”.

Đã gần 4 tuần trôi qua, khi đường xá đã tạm khai 

thông, hai ông bà Endo vẫn tiếp tục đi tìm và “hy 

vọng sẽ gặp cháu để đưa cháu về nơi an nghỉ”.

Đoạn Youtube ghi lại hình ảnh và giọng nói của 

cô Miki Endo

http://www.youtube.com/watch?v=kSKD60fngpo

Sóng đánh bạt cả bờ đê cao và dài nhất 
thế giới

Một cụ già 87 tuổi ở thành phố Miyako tỉnh Mi-
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yagi cho biết: dù đã có kinh nghiệm với cơn sóng 

thần năm 1960 khi trận động đất tại Chí Lợi xảy 

ra trong quá khứ, dù đã bao lần được huấn luyện 

để tránh sóng thần, nào là phải lập tức chạy lên 

chỗ cao nhất khi loa thông báo, lần này tôi đã bình 

tĩnh leo đến tầng 4 của một bệnh viện kiên cố nhất 

trong vùng, nhưng những cơn sóng cao hơn 10m 

tràn qua con đê Vạn Lý (万里堤防) lớn và dài nhất 

thế giới (cao 10 mét dài 2km5) ập vào bệnh viện, 

cuốn phăng tất cả, hoàn hồn lại mới biết mình còn 

sống vì người bị dán chặt vào chân cột của góc tường 

bệnh viện. Nhìn lại thì một phần con đê vạn lý đã 

bị nứt, thành phố thì đã tan hoang, đâu đó chỉ còn 

sót lại “khung” một vài ngôi nhà cao tầng bê tông 

cốt sắt. Lần sóng thần trước năm 1960 nhà tôi cũng 

bị cuốn trôi, và lần này cũng thế, nghe con trai tôi 

nói thì nhà tôi đã bị sóng cuốn đến một nơi khác 

cách đó 600m. Tôi không muốn nhìn nữa vì kinh 

hoàng quá, khủng khiếp quá.

Những quyết tử quân Fukushima

Ngày 23-3, khi chào đón toán cứu hỏa Tokyo đầu 

tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ Fukushima 

trở về, ông Ishihara Shintaro, đô trưởng Tokyo, một 

người nổi tiếng là cứng rắn, đanh thép, diều hâu 

đã nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết 
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cám ơn các bạn”. Nghệ sĩ hài hước nổi tiếng thông 

minh Takeshi đã nói rất chân thành: Tôi đề nghị 

chính phủ trao cho những người đang ngày đêm có 

mặt tại nhà máy Fukushima 1 giải thưởng quốc dân 

vinh dự (国民栄誉賞).

Những người mà báo chí thế giới gọi là “quyết tử 

quân Fukushima” này chỉ là những con người bình 

thường gồm các chuyên gia, công nhân nhà máy, 

lính cứu hỏa, cảnh sát viên..... Họ đã tình nguyện ở 

lại nhà máy vật lộn với hàng ngàn hư hỏng để sửa 

chữa trong điều kiện đầy nguy hiểm. Họ chấp nhận 

mọi rủi ro ngay cả cái chết vì có thể bị nhiễm phóng 

xạ. Xin giới thiệu với quí vị một vài câu chuyện 

trong nhiều câu chuyện về những quyết tử quân 

Fukushima.

Anh không muốn cả đời hối hận.

Kawai (32 tuổi), một nhân viên làm việc tại nhà 

máy Fukushima 1, lúc xảy ra cơn động đất (11-3) anh 

đang hưởng tuần trăng mật với người vợ mới cưới ở 

Bali, Indonesia. Nhận được tin, anh hủy bỏ mọi dự 

tính, tìm vé máy bay để trở về Nhật. Về đến nhà, 

anh đã không nói với bố mẹ việc anh muốn trở lại 

nhà máy Fukushima 1, nhưng đối với người vợ mới 

cưới anh nói thật: “Trong tình trạng nguy hiểm thế 
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này, cứ ở nguyên tại nơi an toàn mà làm việc thì có 

thể là một điều tốt, nhưng anh không muốn cả đời 

phải hối hận, anh muốn trở lại nhà máy càng sớm 

càng tốt”. Hiểu được quyết tâm của chồng, người vợ 

trẻ cũng dứt khoát: “Em lo lắng lắm, nhưng lý giải 

hoàn toàn với suy nghĩ của anh”. Kawai đã trở lại 

nhiệm sở suốt từ ngày 18 cho đến nay và cứ 4 ngày 

1 lần anh mới liên lạc với vợ.

Thằng em ít nói

Tâm sự của một người chị (27 tuổi) về người em 

trai.“Gia đình tôi có 3 người, mẹ và một thằng em 

20 tuổi, nó là một công nhân đang làm việc tại nhà 

máy Fukushima 1. Ngày 14-3, 3 ngày sau khi động 

đất, nó mới chịu liên lạc về nhà và chỉ nói được vài 

câu. Tôi vừa mừng vừa xẳng giọng: ‘Như vậy là mày 

còn sống à, tại sao không chịu liên lạc về để mẹ 

yên tâm’. Nó chỉ ừ hử: ‘Cũng may quá chứ không 

thì..., chị nói mẹ yên tâm’. Cách vài ngày nó lại điện 

thoại, có hôm thì: ‘lâu quá không được ngâm ofuro 

tóc bờm xờm hết rồi’, hoặc có hôm thì: ‘chị và mẹ đi 

lánh nạn đi chứ ở đó làm gì.’ Hỏi nó thế nào thì lúc 

nào cũng: bận lắm không nói chuyện được nhiều, 

mọi người đang làm việc trối chết, sẽ nói chuyện 

sau. Tôi bàn với mẹ về chuyện di tản nhưng mẹ 
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nhất định: nó còn ở trong đó nên mẹ không muốn 

đi đâu.”

Và người mẹ và người chị vẫn tiếp tục chờ thằng 

em ít nói.

Vì gia đình, vì đất nước

Sau 9 ngày làm việc trong Fukushima 1, một 

công nhân 40 tuổi bộc lộ: Tôi gửi mail cho gia đình 

đang sống ở Chiba thông báo là tôi vẫn lành lặn trở 

về, hỏi tôi có sợ không, thú thật nếu nói không là 

nói dối, nhưng vì trách nhiệm phải cố gắng thôi. 

Sau chuyến nghỉ này khi đến phiên mình, tôi sẽ trở 

lại nơi mà mọi người cho là nguy hiểm và tôi sẽ làm 

việc cho đến khi lò nguyên tử trở lại an toàn. Ông 

hỏi tôi vì ai mà tôi nghĩ thế à, đơn giản lắm vì sự an 

toàn của đất nước trong đó có cả gia đình tôi.

Chúng ta là một

Hôm 13-3, Thủ tướng Nhật Bản Kan Naoto trong 

bài diễn văn gửi đến dân chúng đã khóc và nói: 

“Dân tộc chúng ta sẽ phải chịu đựng những gì mà 

chúng ta không thể chịu đựng... nhưng chắc chắn 

chúng ta sẽ nhẫn nại vượt qua tất cả để phục hưng 

đất nước.”
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4 giờ 45 chiều ngày 16-3, Nhật Hoàng Akihito lần 

đầu tiên sau 22 năm tại vị đã xuất hiện trước ống 

kính truyền hình, không che dấu nỗi xúc động, ông 

nghẹn ngào trực tiếp gửi lời chia buồn và ủy lạo đến 

người dân vùng bị nạn, khích lệ những người đang 

tham gia công tác cấp cứu và cứu trợ. Ông kêu gọi 

đừng bỏ rơi hy vọng và chúng ta sẽ vượt qua tất cả 

vì chúng ta là người Nhật.

16-3, khi trở lại tìm tung tích đồng nghiệp, một 

giám đốc trẻ 33 tuổi kinh doanh về thực phẩm ở 

thành phố Miyako tỉnh Miyagi, vùng bị nạn sóng 

thần nặng nhất đã nói: Tôi đã mất trọn vẹn tài sản, 

sự nghiệp... nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ có lại tất cả vì tôi 

còn: tình đoàn kết của các nhân viên cùng làm việc.

oOo

3 câu nói của 3 vị trí vào 3 thời điểm khác nhau 

và còn nhiều nhiều nữa nhưng có cùng điểm chung: 

chúng ta là 1, sự nhẫn nại, sức mạnh đoàn kết sẽ 

giúp chúng ta vượt qua tất cả. Người dân Nhật ai 

cũng tin như vậy. Người viết cũng tin như vậy. Chắc 

chắn nước Nhật sẽ hồi sinh vì họ là:

2

 một dân tộc 

kỷ luật, thanh liêm, lễ độ và dễ thương. Một dân tộc 

chế tạo nên những phim hoạt họa và trò chơi đầy 

2 Trích từ lá thư của một người bạn hỏi thăm người viết khi xảy ra 
động đất.



347

chuyện xứ phù tang

nét thơ ngây vui tươi dễ yêu, và có những nét ngang 

tàng quắc thước anh dũng lạ thường.

Cám ơn đất nước Nhật Bản đã dung dưỡng và 

dạy cho tôi thêm nhiều bài học quí giá về nhẫn nại, 

trật tự và kiên cường.

Tháng 3/2011
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Sáng ta thức dậy thấy nháy hoài con mắt trái. 

Chắc có niềm vui vừa đậu trên mi.

(Hạt bụi nào bay qua, thơ Thái Tú Hạp)

Niềm vui nào thế? Xin được kể từ từ.

Sau ngày “xảy đàn tai nghé” tháng 4-75 gia đình 

Về những người bạn



349

chuyện xứ phù tang

tôi bị phân chia tứ tán, ở Nhật, ở Việt Nam, ở Úc, 

ở Mỹ chỉ gặp nhau khi có chuyện “quan hôn tương 

tế”. Tôi vừa sợ vừa mừng mỗi khi hội ngộ. Tháng 8 

năm nay, trong một buổi hội ngộ “mini”, vợ của đứa 

cháu ruột (con của một cô em gái) cũng đang sống 

ở Nhật nhưng chưa một lần gặp mặt, dẫn thằng con 

mới 2 tuổi đến chào: “Con chào “ôn” đi con”, được 

một lúc tôi lại nghe cô nói với chồng: “Thôi “chệt” 

(chết) quên rồi anh ui, em đã noái rùi. Răng rứa?”... 

Tôi rất bất ngờ và thú vị với giọng “Huế” 100% mà 

lâu lắm mới được nghe. Rồi cũng từ đó, Trời xui đất 

khiến(?) cái duyên với “tiếng Huế” bắt trớn làm tôi 

miên man nhớ lại và kể về chuyện những người tôi 

mới quen, đã quen, những người đã hết lòng khu-

yến khích khiến tôi “sống lại” sau 3 năm im tiếng. 

Arigatou gozaimashita. Tôi bắt đầu từ...

Miền Trung vọng tiếng... sông Hương

Tôi có 2 “thằng” em, một “thằng” đang làm “phó 

trùm lăng xăng” ở Nhật, một “thằng” đang làm 

“ông trùm một họ đạo” ở Việt Nam, lẽ dĩ nhiên cả 2 

đều có nghề riêng kiếm sống, nhưng tôi thấy 2 tên 

này hình như cứ làm chuyện “ăn cơm nhà vác ngà 

voi”, rủ nhau họp bè, họp bạn, văn nghệ, văn gừng, 

rủ nhau đi giúp người hoạn nạn... suốt bốn mùa lá 

đổ, hơn hẳn tôi cứ suốt ngày “lấy bóng mình trên 
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tường làm bạn”. Mà cũng nhờ thế lại biết được một 

tiếng hát ở Việt Nam, thú thật tiếng hát làm tôi 

“há hốc”, “não lòng”, người ta gọi cô này là ca sĩ, 

nhưng tôi thì nhất định không, vì ca sĩ là một nghề 

chuyên nghiệp kiếm tiền, cô này chỉ cất tiếng hát 

để giúp vui, để giúp cho những người không may 

trong cuộc sống, cô hát giọng Bắc rất chuẩn, tôi có 

hỏi và cô tâm sự qua FB: “hồi nhỏ em sống ở cạnh 

nhà người Bắc nhưng em là”:

Con gái Huế, hương cố đô gửi lại

Một chút duyên, một chút nhớ mong manh 

Giữa đất trời thêm một nét trong lành 

Thêm man mác, hồn sông Hương núi Ngự 

Mời các bạn thưởng thức tiếng hát của cô:

Em đến thăm anh đêm 30

https://www.youtube.com/watch?v=9l0JIEFDNSc

Năm kia thì phải, khi còn “ở ẩn”, trong một trao 

đổi về “biển sạch, cá sạch cho dân” qua chung cư 

“Phây” (FB), tôi có vài ý kiến thì có một cô em viết 

cho tôi vài chữ. Tôi cũng chỉ ấm ớ trả lời cho qua 

chuyện, nhưng từ từ thì biết cô này là “thứ thiệt”, cô 

quan tâm đến chuyện đất nước đang bị hiểm nguy, 

cô gửi cho tôi những tin nóng hổi về việc đồng bào 

mình bị “tụi nó” đánh... cô khích động tôi, khiến 

tôi cầm lòng không đậu. Cho đến một ngày, được 

nói chuyện trực tiếp với cô, mới biết cô là:
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Con gái Huế... buồn buồn nói giọng Huế 

Không khéo mà họ chạy thấu bên.... tê. 

Rứa, răng, nói chi mà đến lạ

Họ nghe tròn mắt.... chộ chưa tề.

Tôi có một đàn anh, học trên mình 6 năm đang 

ở Úc, anh là một người hiểu rộng và phân tích mọi 

chuyện rất tới nơi tới chốn. Anh thấy tôi “sống” lại, 

anh viết cho tôi “lâu lắm mới thấy chàng xuất hiện 

với lối văn vẫn còn dí dỏm, dễ hiểu, mong tiếp tục”. 

Anh có cái tên bắt đầu từ hai chữ “Tôn Thất....”

Ở Nhật có cộng đoàn Công giáo mà chủ chiên là 

cha Nguyễn Hữu Hiến, tôi “trốn” và không dám gặp 

cha khá lâu, dù là dân đạo gốc, ít khi đến nhà thờ 

vì sợ bị cha “mắng”, cũng không chịu “góp bài” cho 

tờ Phụng Vụ Lời Chúa mà cha là chủ biên như mấy 

năm trước. Nhưng qua những “khích tướng” của 

một cô gái gốc miền Tây đang là “xướng ngôn viên” 

đầu tiên của đài FM Cocolo Osaka 人気 (nổi tiếng 

nhất Kansai), của vài ông bạn vốn là độc giả trung 

thành của PVLC, trong đó có một ông gốc Huế chỉ 

nói một chữ: “Tiếc...”, còn một ông dân Nha Trang 

vừa quen trên “chung cư Phây” gốc Nhảy dù nhắc 

khéo: “Tôi vừa gặp cha Hiến, tôi hỏi: dạo này sao 

không có bài của anh Khuê, cha... cười”.

Nhắc nhở này khiến tôi “nhột” và cố gắng gửi 

cho cha một vài cảm nghĩ.
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Cha nhận được, ngạc nhiên và nói “Cám ơn 

Chúa”, giống y hệt 15 năm trước khi tôi ỉ ôi xin cha 

bài viết cho tờ báo cộng đồng mà mình đang phụ 

trách. Cha sinh ở miền Trung và xuất thân từ giáo 

phận Huế.

Cách đây khoảng 1 tháng, trong diễn đàn của 

một nhóm cựu sinh viên du học tại Nhật, một ông 

bạn sống ở Canada gốc Bình Định, ông này là admin 

của nhóm, tính tình thẳng đuột, rất rành chuyện 

computer để chỉ dẫn cho những người “Hai Lúa”, có 

mail hỏi thăm “chung chung” về cách chữa trị một 

chứng bệnh nan y mà chỉ có thể chữa lành ở Nhật. 

Nhớ lại mình đã có một bài viết về bệnh này và có 

biết chút chút thông tin. Tôi trả lời, trao qua đổi lại 

thì quen 2 người bạn.

Một bạn gốc Huế rặt, “tán” về Huế, mưa Huế đọc 

nghe rét run, thấm ơi là thấm.

Nhớ lại mùa mưa xứ Huế thật là chán, “mưa 

dầm dề, mưa thúi đất thúi đai” thế mà hồi tưởng: 

những năm tháng còn đi học Khải Định hồi đó chưa 

có chiếc áo mưa, và chưa có xe đạp để đi, chỉ biết 

lội bộ mang cái “tơi cá”, mưa tạt phía nào thì xoay 

tơi qua phía ấy để khỏi lạnh và ướt, có lẽ nhiều bạn 

không biết cái áo mưa này, (gọi là cái tơi, có hai loại 

tơi cá và tơi đọt), tơi cá lá to dày mang vào mà đi bộ 
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phía sau cọ vào chân đến chảy máu, tơi đọt thì lá 

nhỏ như lá tre nên sang hơn)...

Bạn này nghe nói cũng là hoa khôi Đồng Khánh 

năm xưa.

Còn một bạn tuy hơn mình đến... tuổi, nhưng 

tôi khoái vì bạn rất chân chất: Ngày xưa, phải “làm 

việc đồng áng” nhiều, không được đi học, mãi khi 

“lớn tồng ngồng” mới được ngồi ghế nhà trường, 

học cùng lớp với toàn là “muội” hay “đệ” nên cứ 

được gọi... sư tỷ, đại tỷ. Bạn từng là học trò, là cô 

giáo ngay trường bạn học. Bạn làm thơ nghe quá đã.

oOo

Em hỏi ta sao cứ hoài da diết

Về một ngôi trường nay đã thay tên 

Những học trò cũ, người còn, người mất 

Tản mạn trong ta nỗi nhức nhối vô cùng.

1

Tuổi tác hơi chênh lệch nhưng tụi tôi vẫn mình 

mình tớ tớ. Bạn này quê mẹ ở Bình Định, và quê 

cha thì ở Huế.

Một ông bạn, chuyên tâm vào sinh hoạt của 

nhóm cựu sinh viên đã từng sống ở Nhật, ông bỏ 

thì giờ làm hẳn một trang web để cuối tuần có dịp 

1 Trích từ bài thơ không biết tác giả là ai vừa nhận được từ một... cô 
nguyên là hoa khôi Đồng Khánh.



354

huy nguyễn & vũ đăng khuê

tụi tôi tìm lại hương xưa. Lâu quá không thấy tôi, 

ông này “shimpai” (lo lắng): “Khuê có sao không 

mà dạo này im tiếng?” Ông là dân xứ Quảng nhưng 

lại “sống chung và rất hòa mình” với.... dân shoyu 

(nước tương của Nhật) và dân... Cà Ri Nị.

oOo

Miền Nam có nắng... thanh bình

Tôi có một thằng bạn học cùng lớp đang ở Mỹ, 

uống nhiều hơn nói, mấy năm trước gặp nhau, sau 

một đêm ngất ngư với nó vì men... lúa mạch, nó 

hối: tôi giả lơ, nó thúc: tôi quay chỗ khác và lúc 

nào cũng khuyên: “mày đừng bỏ nghề...”  Thằng 

này có cái hay là “tóm tắt”, một bài dài chỉ cần đọc 

vài dòng của nó giới thiệu là có thể nắm vững toàn 

bài. Nó là người đầu tiên “đánh điện chúc mừng” 

tôi khi thấy tôi viết lại, nó thòng thêm: “Máy trong 

người mày bắt đầu chạy lại”. Tên này gốc Mỹ Tho.

3 năm trước, tôi gặp lại một ông bạn học trên 

tôi một năm... trên net, ông là dân Nhật “trên giấy 

tờ” giống như tôi, Tôi nghe và biết ông này qua một 

thằng bạn “Bắc Kỳ” và ngược lại, cũng đã gần 42 

năm. Ông đã sống và có thời gian làm việc tại Việt 

Nam. Ông về lại Nhật và ông hiểu rất rõ những 

gian manh của chế độ, ông luôn “cảnh giác” mọi 

người “Đừng nghe những gì tụi nó nói...”. Nghe 
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nói là trước khi xuất dương du học, ông “đăng 

lính”, nhưng “mộng không thành”. Ông rành về 

binh chủng mũ xanh “Thủy Quân Lục Chiến” lắm, 

ông kể vanh vách tên từng tiểu đoàn, nào là “Quái 

Điểu”, “Trâu Điên”, “Thần ưng”, “Ó biển”, v.v. Ông 

có bà vợ học cùng lớp với mẹ cháu nhà tôi. Biết 

nhau, quen nhau nhưng chưa một lần gặp mặt dù 

chỉ cách nhau khoảng 2 giờ xe điện. Hôm tôi viết 

lại, ông là người đánh ngay cho tôi vài chữ “sugoi 

ne” (Hết xảy). Ông là dân xứ Nam mà cứ ngỡ là dân 

xứ Bắc.

Tôi có quen thân với gia đình một người bạn, 

ông chồng học trên tôi 2 lớp, bà vợ thì là “đệ tử” 

trong ban văn nghệ của tôi lúc bà còn ở Nhật. Ông 

bà đang là chủ nhiệm một tuần báo lớn “nhất nhì” 

chỗ ông đang ở. Lúc sang Mỹ du xuân, tôi bị dụ: 

“dziết bài”. Tôi OK, nhưng chỉ vài lần thì tôi bặt 

tăm, bà vợ lâu lâu cứ: “Anh dziết đi, anh không “dz-

iết” anh sẽ buồn lắm”. Sau 3 năm, tôi gửi bà vài 

dòng, bà “chả lời”: “Anh thấy hôn, ai cũng dzui khi 

anh dziết lại, mà hỏi thiệt anh có dzui không”. Chả 

lẽ nói buồn, nhưng lại phải... dính thêm cái nợ. Tuy 

nhiên dính vào cái nợ này thì vui sướng hơn nhiều 

cái “nợ tình, nợ bạc”. Ông chồng người Qui Nhơn, 

con trai “cưng” của bà chủ khách sạn Thanh Bình 

mà mọi người quen gọi là “Lầu Bà Đệ”, còn bà vợ 
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thì sinh và lớn lên ở “một thành phô đã bị đổi tên”.

Khoảng năm 1974, tôi gặp một bạn nữ trong một 

sinh hoạt chung của nhóm sinh viên, bạn hay tham 

gia những chương trình văn nghệ mà tôi tổ chức, 

bạn là người trầm lặng, nhưng trong bạn là cả một 

kho tàng, bạn vẫn thường cung cấp cho tụi tôi những 

điều gì mà mình chưa bao giờ nghe qua. Bạn luôn 

khuyến khích tôi “xuống núi”. Bạn là người mang 

hai giòng máu Nhật-Việt, bạn nói tiếng Nam 120%.

Một tên bạn học cùng năm khác trường, tôi học 

Yokohama, nó học Gunma, cách nhau cả 3 giờ xe 

điện, nhưng bây giờ định cư ở Mỹ. Hôm đọc bài 

“Tâm tình về phở”, hắn kể: sáng sớm mới 6 giờ, 

thấy bài của mày, tao trùm chăn cho bớt lạnh chân 

rồi đọc một mạch, và còn bồi thêm một cú khiến tôi 

“chạnh lòng”: “Sao mày nhát thế, không viết thêm? 

“Hết rồi sao?” Tên này đã “được” tôi đàn cho hát 

một bài nhạc Nhật hôm tiệc tân niên bên SanJose, 

CA 3 năm trước. Nó cũng là dân Nam rặt.

Miền Bắc âm u... mưa phùn rơi

May quá lại gặp một tên bạn đỡ đạn: Bác Khuê ơi 

tiếp tục thêm nhé, nhưng nhớ đừng “tuôn” ra hết, 

lâu lâu làm một trang để có truyện đọc chứ viết hết 

một lúc đọc xong thèm không còn để đọc nữa thì 
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hơi buồn... Tên này là Bắc Kỳ gốc “không đội trời 

chung” với tụi nó, người nhỏ con nhưng lúc vào sân 

bóng thì chạy còn hơn con ngựa. Hắn đang sống ở 

Paris. Một thằng bạn nữa cũng sống ở ngoại ô Paris, 

tôi nhớ thằng này nhiều vì tôi khóc khi nghe nó kể 

bố nó là một sĩ quan nhảy dù đã hy sinh trong một 

lần đụng độ với “tụi nó”. Đang trên đường đi làm 

thì nó đọc bài viết của tôi và nó nói: Tao thèm ăn 

phở. Thằng này là Bắc Kỳ 9 nút.

Tôi có một ông đàn anh, trên tôi 2 lớp đang định 

cư tại Úc. Tôi và ông này sống cùng một cư xá sinh 

viên, tôi ở tầng dưới, ông ở tầng trên. Sau tháng 

4/75, tụi tôi sống “xả láng” vì nghĩ đã mất hết, lấy 

đêm làm ngày, volume mở hết cỡ. Một hôm, lúc 2 

giờ sáng nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy ông 

với sắc mặt khá ngầu, không nói không năng lặng lẽ 

đưa tôi một mảnh giấy:

Cu li khổ mãi khổ hoài

làm ơn cho ngủ để mai đi làm

và rồi bỏ đi một mạch. Dạo gần đây, ông “dở 

chứng” vì ông rất “bức xúc” với loại tiếng Việt hiện 

đại, ông viết mail và “bắt” tôi góp ý. Tôi đành phải 

chiều theo và đó cũng là cái trớn khiến cho tôi... 

Ông này thì khỏi nói gốc Bắc 120%

Một bà chị học trên tôi vài năm, bà lập một trang 



358

huy nguyễn & vũ đăng khuê

nhà chuyên về “Phật Pháp”, nhưng lại đăng những 

lẩm cẩm của tôi. Hôm đọc bài tôi gửi, bà mừng tôi 

trở lại và góp ý: “nơi nào có mỹ nhân thì nơi đó ồn 

ào”. Thế là được thể tôi tuôn ra... như sấm. Bà chị 

này cũng là dân xứ Hà Thành. Cũng phải kể thêm, 

tôi có một người bạn chỉ nhỏ hơn tôi một tí, gọi tôi 

là anh T. Bạn đẹp lắm, bạn cương quyết lắm, lòng 

lúc nào thẳng tắp: “ai chao đảo, nhưng lòng mình 

không chao đảo”, bạn quyết tâm theo đuổi đến tận 

cùng công cuộc đấu tranh cho đất nước, và cũng là 

người đã “động viên” tôi trong thời gian tôi im lặng. 

Bạn sinh ở Kiến An, Bắc Việt, nói chuyện với tôi thì 

lẽ dĩ nhiên bằng tiếng Bắc, nhưng bạn có thể nói 

tiếng Nam khi gặp trúng “đối tượng”.

Cuối cùng là một người hay “vấn kế” cho tôi 

khi tôi “bí” đề tài là mẹ cháu, cũng là... boss của 

tôi và thường là người tôi nhờ check lại lần cuối 

các bài viết của mình, xem có trống đánh xuôi kèn 

thổi ngược. Khi bố mẹ tôi còn sống, mẹ cháu cứ nói 

chuyện với bố mẹ tôi bằng... tiếng Bắc. Nghe giống 

lắm. Bây giờ ở trong nhà thì mẹ cháu nói chuyện 

với con tôi bằng nửa tiếng Nhật nửa tiếng Việt, và 

con tôi cũng trả lời bằng tiếng Nhật lai... Việt ú a 

ú ớ. Mẹ cháu sinh ở Phước Long và lớn lên ở “một 

thành phố đã bị mất tên”.

“Ngồi bên anh có em ngoan tóc lả
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Giọng Nam Kỳ pha chút Bắc duyên duyên”. 

Quá đã luôn.

Dông dài như vậy để “minh chứng” rằng: lý do 

khiến tôi “hồi sinh” là tôi may mắn gặp khá nhiều 

cơ duyên với

“Ba chị em là ba miền

Nhưng tình thương đã nối liền

...

Gặp nhau bên trời biển Đông thắm duyên 

Hẹn nhau.

Pha hòa sóng lan bốn phương trời,

đem tự do tranh đấu bao người, cho quê hương 

ấm no muôn đời” 

(Hội Trùng Dương – Phạm Đình Chương)

Vui dễ sợ chưa... tề! Muốn kể lể thêm nữa nhưng 

đã tới giờ... “gà phải vào chuồng”. Khi “điều kiện 

cho phép” sẽ xin tiếp tục nói về... những “người đi 

qua đời tôi”. Đôi hàng lẩm cẩm tôi viết cho chính 

tôi. Xin ngàn lần thông cảm.

Sayonara

Tháng 11-2017



360

huy nguyễn & vũ đăng khuê

T

heo tự điển bách khoa Wikipedia thì “DNA 

có thể được hiểu một cách đơn giản là 

nơi chứa mọi thông tin chỉ dẫn cần thiết 

để tạo nên các đặc tính sự sống của mỗi sinh vật;” 

hoặc “DNA hay deoxyribonucleic acid là nguyên liệu 

di truyền ở người và hầu hết tất cả cơ thể sống”. Vì 

thế, DNA của mỗi người mỗi khác và không có trường 

hợp trùng nhau, điều này đã được khẳng định tuyệt 

đối trong thời điểm hiện tại. Nhưng mấy chục năm 

trước thì DNA... lại hoàn toàn khác. Xin mời quí vị theo 

dõi 2 câu chuyện dưới đây về cái khác chết người đó để 

thấy... DNA là tất cả.

Chuyện kẻ chung thân...

Tháng 5 năm 1990, tại thành phố Ashikaga, tỉnh 

DNA là tất cả
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Ibaragi Nhật Bản, một bé gái 4 tuổi đã bị bắt cóc, 

hãm hiếp rồi bị giết chết. Hôm sau, xác của bé gái 

được tìm thấy ở một bờ sông, sau đó người ta tìm 

thấy quần áo của bé gái được vứt tại một khúc sông 

gần đó, một cuộc điều tra qui mô diễn ra để truy 

tìm thủ phạm. Huy động cả trăm nhân viên, cảnh 

sát tỉnh Ibaragi đã lần ra “đầu mối”: trước giờ mất 

tích, video của một tiệm pachinko trong thành phố 

(một loại game của Nhật) phát hiện bé gái cùng có 

mặt với một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nguyên 

là tài xế xe đưa đón học sinh nhà trẻ có tên là Suga-

ya Toshikazu được các bé rất yêu mến. Thế là “gã 

đàn ông” này bị theo dõi và 1 năm rưỡi sau, ngày 

2 tháng 12-1992 cảnh sát tuyên bố bắt được thủ 

phạm. Người dân xung quanh thở phào nhẹ nhõm, 

vì trước đó tại các khu vực lân cận, việc bắt cóc các 

bé gái cũng đã xảy ra. Chứng cớ duy nhất khiến 

cảnh sát quyết định xuống tay là DNA dính trên áo 

của bé gái và DNA của người tài xế là một và những 

lời tự thú tội rất mơ hồ, sau đó được sắp xếp lại cho 

gọn và hợp tình hợp lý theo... ý của Cảnh sát. Đúng 

là DNA nói là công lý nói.

Ra tòa lần đầu vào năm 1993, ông Sugaya đã phản 

cung, phủ nhận hoàn toàn và khai là ông bị ép cung 

và “trót dại” nghe theo lời “dụ khị” của cảnh sát: 

“Thôi nhận tội đi cho yên thân, không chối được 

đâu, có chối cũng như không vì... ”.
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Nhưng toà sơ thẩm vẫn tuyên án “chung thân”, 

chống án lên tới toà phúc thẩm năm 1996, tòa án tối 

cao năm 2002, bản án vẫn không thay đổi vì DNA 

là... tất cả.

Luật sư bào chữa cho “bị cáo” là ông Sato Hiroshi 

thấy có gì bất ổn, vì ngoài yếu tố DNA chẳng còn 

yếu tố nào khác có thể kết tội thân chủ của ông. Với 

tấm lòng tận tụy, ông này đã đi tìm những người 

cùng suy nghĩ lập ra một nhóm để hỗ trợ cho người 

tài xế mà ông nghĩ là vô tội này. Dựa trên sự tiến 

triển của việc xét nghiệm DNA, năm 2001, luật sư 

Sato đã nhiều lần yêu cầu toà án cho thử nghiệm 

lại DNA nhưng hoàn toàn vô ích. “Vô kế khả thi”, 

ông bèn bỏ tiền túi cũng như quyên góp đó đây để 

nhờ một cơ quan chuyên môn thử nghiệm, nghe 

nói cũng tốn kém khoảng 10 triệu yen (hơn 100.000 

mỹ kim), lúc đầu thì không tổ chức nào nhận làm 

chuyện này, nhưng sau đó có một phòng nghiên 

cứu của một đại học nổi tiếng nhận thử nghiệm 

giúp. Vị luật sư này đã yêu cầu “thân chủ” của mình 

cung cấp tóc, ông “tài xế thủ phạm” này đã phải 

“mạnh tay” dứt một mớ tóc của mình gửi ra ngoài 

kèm chung với các lá thư trao đổi. Với những “sợi 

tóc” quí báu này, phòng thử nghiệm của đại học đã 

bắt đầu thử nghiệm và đưa ra kết quả không ngờ: 

DNA dính trên áo của bé gái không phải là DNA 
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của người tài xế mà cảnh sát cho là thủ phạm. Với 

chứng cớ trong tay, vị luật sư này gõ cửa khắp nơi 

và cuối cùng thì tháng 4-2009, viện kiểm sát của 

tỉnh Utsunomiya chẳng đặng đừng đã phải cho thử 

nghiệm lại. Việc thử nghiệm được thực hiện rất kỹ 

càng, ngoài những dấu vết còn dính trên “tang vật” 

(áo của bé gái) mà mãi bây giờ mới phát hiện vì 17 

năm trước, những dấu vết này đã không tìm thấy, 

viện kiểm sát còn lấy DNA của tất cả những người 

trong gia đình bé gái cũng như 30 nhân viên cảnh 

sát, kiểm sát đã từng “sờ” cái áo tang vật đó. Cuối 

cùng, ngày 4-6 viện kiểm sát công bố kết quả: DNA 

của thủ phạm và của ông Sugaya cũng như những 

người liên quan hoàn toàn khác nhau. Điều này có 

nghĩa: thủ phạm là một người khác.

Ngày 5 tháng 6, ông Sugaya đã được phóng thích 

sau hơn 17 năm dằn vặt trong tù. Tại các cuộc họp 

báo sau đó, ông Sugaya ngỏ lời cám ơn các người 

ủng hộ đã kiên trì giúp ông sống vững cho đến ngày 

được phóng thích.

Tháng 10 năm 2009 tòa án đã mở lại để xử vụ 

án này và ngày 26 tháng 3 năm 2010 đã chính thức 

phán quyết là ông vô tội. Ông được hưởng một số 

tiền bồi thường khoảng vài chục triệu yên (khoảng 

vài trăm ngàn mỹ kim). Con số tưởng nhiều nhưng 

không thể so sánh với hơn 17 năm bị giam oan ức.
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Sau đó các viên chức cao cấp của cảnh sát, viện 

kiểm sát, toà án đã phải  

Sau đó các viên chức cao cấp của cảnh sát, viện 

kiểm sát, toà án đã phải lần lượt đến trước mặt ông 

cúi đầu xin lỗi.

Chuyện người tử tù

48 năm trước, ngày 30 tháng 6 năm 1966 tại Shi-

zuoka đã xảy ra vụ giết người cướp của rất dã man 

mà nạn nhân là 4 người của một gia đình nhân viên 

quản trị công ty làm miso (tương). Để phi tang dấu 

tích hung thủ đã đốt luôn cả nhà nhân viên này. 

Sau 1 tháng “theo dõi” thì cảnh sát đã bắt kẻ tình 

nghi là thủ phạm tên Hakamada Iwao, cựu võ sĩ 

quyền anh chuyên nghiệp (30 tuổi) cũng là người 

làm việc tại đây

18 ngày đầu thì ông Hakamada phủ nhận, nhưng 

Ông Hakamada Iwao lúc 30 tuổi - lúc mới ra tù (78 tuổi) - 

chị gái Hakamada Hideko. Ảnh: T.L.
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đến ngày thứ 19 thì ông này đã “tự thú” và nhận 

chính mình là thủ phạm, và đồng ý tất cả những gì 

gọi là bằng chứng được phía cảnh sát và viện kiểm 

sát đưa ra.

Ngày 15-11-1966, trong phiên xử đầu tiên của tòa 

sơ thẩm, ông Hakamada đã phủ nhận tất cả và chủ 

trương mình vô tội. Ông cho biết: Tôi đã bị ép cung 

trong suốt thời gian 19 ngày, tôi phải “tự thú” cho 

xong để tránh được chuyện đầu óc ngày đêm lúc 

nào cũng căng thẳng vì tra vì hỏi. Ngày 31-8-1967, để 

chứng minh những buộc tội của mình là đúng, viện 

kiểm sát Shizuoka lại đưa ra 5 chứng cớ mới gồm 

quần, áo, quần đùi, v.v. có dính vết máu của ông 

được nói là đã tìm thấy trong các vại đựng tương, 

và kết luận là ông Hakamada đã mặc bộ quần áo 

này lúc giết người, khác hẳn với lời ông bị ép buộc 

khai lúc ban đầu là mặc đồ ngủ. Thời đó làm gì mà 

có DNA để chứng minh, nên quan tòa cứ thế và “vô 

tư” đi tới.

Ngày 11 tháng 9 năm 1968, tòa sơ thẩm tuyên án 

tử hình. Ông kháng án. Ngày 18 tháng 5 năm 1976, 

tòa phúc thẩm y án tử hình. Ông kháng án. Ngày 12 

tháng 12 năm 1980 tòa tối cao vẫn giữ y án tử hình.

Vì thấy có quá nhiều mâu thuẫn trong cách hỏi 

cung, cách điều tra... nên ngay từ lúc án ông đã được 

xác định, nghĩa là chỉ chờ ngày đi “trả án” thì gia 
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đình ông nhất là bà chị gái Hakamada Hideko (năm 

nay đã 81 tuổi) và các đoàn thể ủng hộ như Hội Liên 

Hợp Luật Sư Nhật Bản, Hội quyền anh chuyên ng-

hiệp, Liên minh dân biểu hai viện quốc hội, cá nhân 

v.v... đã làm đủ mọi cách tìm chứng cớ mới để chứng 

minh rằng ông vô tội và yêu cầu tòa án xét lại. Tưởng 

cũng nên biết rằng, dù đã án đã xác định nhưng nếu 

tìm ra được một chứng cớ mới khả thi, thì người bị 

án có quyền nộp đơn yêu cầu tòa xét lại vụ án. Ngoài 

nỗ lực kêu gọi việc xét lại, các đoàn thể liên hệ đã 

yêu cầu ngưng chấp hành lệnh tử hình vì ông đang 

bị tình trạng tâm thần phân liệt trong suốt nhiều 

năm, nói chẳng ai hiểu và cứ thì thầm với “chính 

mình” từ ngày này sang ngày khác. Mãi cho đến năm 

2010, tổng trưởng tư pháp là bà Chiba Keiko đã đồng 

ý cho ông đi kiểm nghiệm bệnh tâm thần. Kết quả 

là tháng 2 năm 2011, án tử hình của ông... vẫn tiến 

hành nếu tổng trưởng tư pháp ký “giấy”.

Sau mấy chục năm cố gắng, nỗ lực của những 

người ủng hộ ông, ngày 27 tháng 3 vừa qua, tòa án 

Shizuoka đã ra phán quyết: ngưng lệnh hành quyết 

và đem sự việc ra xét xử lại. Cũng cùng ngày đó ông 

được tạm phóng thích sau 48 năm trong nhà tù. 

DNA là tất cả.

Lý do chính khiến chánh án Hiroaki Murayama 

có phán quyết không tiền khoáng hậu, lần đầu tiên 
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tại Nhật Bản là: “Quần áo tìm thấy tại hiện trường 

mà viện kiểm sát đưa ra không phải là của bị cáo, 

có thể do cảnh sát hay viện kiểm sát ngụy tạo”. Kết 

quả xét nghiệm DNA hiện tại đã chứng minh điều 

này, những gì dính trên áo mà cảnh sát bảo là tìm 

được trong các vại tương không phải là áo của ông 

Hakamada, đó chính là “nền tảng vững chắc” nhất 

cho những chứng cớ khác do phía luật sư đưa ra, 

chẳng hạn như ông không mặc vừa cái quần được 

cho là tìm thấy sau đó 1 năm, hoặc sau bao nhiêu 

lần “tái hiện” cảnh lúc “thủ phạm” trốn khỏi nhà 

sau khi giết 4 người dựa theo lời ông khai, thì kết 

quả cho thấy không ai có thể làm được việc đó trong 

những điều kiện như thế, hay lời thú nhận của một 

cảnh sát lúc điều tra cho biết là sau khi sự việc xảy 

ra chính ông ta đã dùng gậy khuấy rất kỹ các vại 

tương nhưng không tìm thấy bất cứ cái gì cả, v.v...

Thêm một yếu tố khá quan trọng khiến chánh 

án phải để ý nữa là 1 ông tòa của tòa án sơ thẩm dù 

đã ký tên đồng ý kết tội tử hình là ông Kumamoto 

Norimichi, nhưng sau này đã mất hẳn tự tín và kiên 

quyết phủ nhận phán quyết này đến nỗi ông phát 

bệnh. Hôm được tin ông Hakamada được tạm phóng 

thích ông đã phát khóc như chưa bao giờ được khóc 

và phát biểu bằng giọng nghẹn ngào chữ được chữ 

mất: “phải thế chứ, chuyện đương nhiên”.
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Hôm 27-3, sau khi tòa quyết định “xét lại” vụ án, 

chị ông đã đến tận nhà tù để thông báo, trước khi 

vào gặp, bà Hideko rất lo là ông sẽ nói: “chả có điều 

gì phải nói, kêu chị tôi về đi” như bà đã gặp cảnh 

này suốt 3 năm nay. Cuối cùng, sau một hồi thuyết 

phục, ông mới chịu cho gặp. Khi bà thông báo vụ án 

sẽ được xét lại, ông tỏ vẻ không tin, nói đi nói lại mãi 

ông mới bật miệng: thế à, rồi lẳng lặng cùng người 

chị làm thủ tục bước ra khỏi nhà tù. Trên đường về 

khách sạn, ông không nói một câu ngoài những câu 

lẩm bẩm một mình vô nghĩa và câu: Cảm ơn. Giữa 

đường, bị say xe chóng mặt, ông phải ngồi nghỉ, vì 

suốt 46 năm nay chưa một lần nào vừa được đi xe... 

vừa ngắm cảnh cả, nếu có đi xe thì là xe bịt bùng chỉ 

thấy xung quang toàn là bóng tối.

Ông ra khỏi nhà tù vào tuổi 78, người cứ ngơ ngơ 

ngáo ngáo, chả nói chuyện với ai, các bác sĩ nói tinh 

thần ông không được bình thường vì bị giam giữ 

quá lâu cần một thời gian tịnh dưỡng. Hiện ông vẫn 

phải ở bệnh viện để tập lại những động tác quen 

được với cuộc sống hàng ngày. Hôm 14-4, trong buổi 

chào đón ông tại Tokyo, ông đã xuất hiện bên người 

chị giơ tay chào mọi người bằng dấu hiệu chiến 

thắng và chỉ nói được 1 câu duy nhất: “Xin tiếp tục 

giúp đỡ tôi” rồi trở lại thế giới của ông là lẩm bẩm 

nói một mình.
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Trên nguyên tắc, khoảng 2 tháng nữa vụ án này 

sẽ đem ra xét xử lại. Nếu ông “vô tội” (chắc là thế 

dù viện kiểm sát đã kháng án), ông sẽ được bồi 

thường một số tiền để đền bù 48 năm nằm khám. 

Tùy theo năng lực, số tiền bồi thường 1 ngày cao 

nhất 12500 (125 mỹ kim) một ngày. Một số tiền rất 

lớn khoảng 200 triệu yen (2 triệu mỹ kim), nhưng 

vẫn không thể nào lấy lại 48 năm ông đã mất và để 

làm gì vì năm nay tuổi ông đã 78?

oOo

Trên đây là chỉ 2 trường hợp điển hình trong vài 

trường hợp nhờ DNA mà... “vô tội”, nhưng nói qua 

thì cũng phải nói lại, cũng phải nhờ DNA rất nhiều 

mà cảnh sát mới tìm được rất nhiều trường hợp... 

“có tội”

Vài chục năm về trước, phương pháp thử nghiệm 

DNA còn phôi thai có tên “MCT-118” với tỷ lệ 1/120, 

còn bây giờ thì tỷ lệ là 1/4070 tỷ, (1 tỷ: 1.000.000.000) 

hay nói cách khác: DNA của mỗi người hoàn toàn 

khác nhau, không ai giống ai cả, cũng như vân chỉ 

tay vậy.

Tháng 4-2010
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C

ó một người bạn nhắc nhở: “hưởng gió thu, 

sắc thu nhưng đừng quên sứ mệnh” khiến tôi 

cầm lòng không đậu.

Xin kể một giai thoại mà tôi đã được nghe: một 

cụ ông, trước lúc lìa trần, sau những dặn dò với 

người ở lại, cụ có một ước nguyện cuối đời: cho cụ 

“hít” lại “hương thơm năm cũ”, người nhà vội vã 

mua về, cụ ra đi trong thanh thản.

“Hôm nay trời lạnh... hơi hơi

Tôi thèm nhưng... biết vì sao tôi thèm...

Tôi thèm một thứ gì nóng nóng, dậy mùi rồi thì 

cái thứ đó hiện rõ mồn một trong... tâm trí...

Tôi đã đọc rất nhiều bài nói về “nó”, có cả đến 

trăm bài, bài nào cũng có những cảm nhận đặc biệt 

Tâm tình về phở!
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riêng mà chỉ tác giả mới “diễn giải” được, tuy nhiên 

cái hay là người đọc nếu “diễn giải” không được 

như tác giả thì cũng cảm thấy rất gần với suy nghĩ 

của mình. “Rõ chuyện, như thế thì người ta mới là 

nhà văn”, mẹ cháu chõ miệng. Tôi cứng họng, cãi 

không được...

Viết đến đây chợt nhớ ra mình đã có lần “tỉ tê” 

về “nó”, lục lạo lung tung trong máy thì thấy chính 

“mình” trong đó, “copy” và “paste” ngay để có được 

“nó” như ngày hôm nay.

Bài viết đã được viết cách đây gần 4 năm (tháng 

2-2014), tôi có thêm vào cuối bài viết môt chút 

“tương đỏ” và vài “thìa nước béo” cho đủ mùi vị 

“Ngọt, bùi, cay, béo, bổ...”, số liệu, dữ kiện có thể đã 

thay đổi theo năm tháng, nhưng xin “thề” là... lòng 

tôi trước sau vẫn thủy chung dù biết: 

“Nó” là thế đấy.

“Tôi vẫn yêu mùi... “tái chín” vô cùng”.

Xin mời bà con cô bác xa gần một lần nữa hãy 

cùng tôi:

Ăn phở Tokyo

Dạo này nhiệt độ bên ngoài thường rất gần với 

con số 0. Câu “chào hỏi” mà người Việt thường 

dùng mỗi độ… đông về: “Chưa có năm nào lạnh 

như năm nay” đúng hơn bao giờ hết, sở khí tượng 
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đã “chứng nhận” thì làm sao mà sai được. Trong 

cái lạnh buốt tự dưng thèm cái gì nóng nóng và 

hình ảnh tô phở ngút khói bỗng hiện về. Giá như ở 

Saigon, tôi sẽ bay ngay ra đầu ngõ. Cái ước mơ nhỏ 

bé: ăn một tô phở tuy đã được “cải thiện” so với 

mấy chục năm về trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn 

còn xa vời lắm chẳng hạn như mấy hôm nay. Muốn 

ăn thì phải “hành trang lên đường” hoặc phải “làm 

đơn xin phép”, nếu được chấp thuận thì phải đợi 

đến cuối tuần hay cuối tháng khi “cấp trên”… nghỉ 

phép, gớm sao mà lâu thế! Nhiều tay bút tài danh đã 

viết về Phở. Vũ Bằng đã dùng toàn bộ khả năng của 

mình để viết về Phở trong Món Ngon Hà Nội: “Ngay 

từ đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí, 

quyến rũ ta như mây khói chùa Hương, đẩy bước 

chân ta, thúc bách ta… Qua làn cửa kính đã thấy 

gì? Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt 

đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng thịt bò tươi và 

mềm: chín có, tái có, sụn có, mỡ gàu có, vè cũng 

có… Người bán hàng thỉnh thoảng lại mở nắp cái 

thùng sắt ra để lấy nước dùng chan vào bát. Một làn 

khói tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người 

ngồi ăn ở chung quanh trong một làn sương mỏng, 

mơ hồ như một bức tranh tàu vẽ những ông tiên 

ngồi đánh cờ trong rừng mùa thu… Trông mà thèm 

quá!” Bên một bờ hồ ở xứ trời Âu, Nguyễn Tuân đã 
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viết bài Phở làm sáng danh ông: Ôi trong giọt nước 

long lanh mà chứa cả quê hương. “Giọt nước long 

lanh” đó có cái tên rất đáng yêu: nước lèo. Nhà thơ 

Vũ Kiện trông về quê nhà mơ phở:

ôi mai mốt về quê hương có phở 

cởi mở tâm tình ngò ngát hành hoa

đời hạnh phúc chan hòa thêm nước tiết 

ta mời nhau một bát làm quà

Đã có rất nhiều người viết về phở tôi không nhớ 

hết nhưng Phở là kỷ niệm riêng của mỗi người, nên 

bất cứ khi đọc một bài viết nào về Phở “tim” tôi đều 

rung động.

Gọi thế nào... thì đúng cách!

Tôi có một học trò người Nhật đã học tôi mấy 

chục năm trước, khi đó hình như anh ta là một 

trong những nhân viên đầu tiên mở đường cho việc 

đặt công trường bột ngọt Ajinomoto tại Việt Nam. 

Dạy được 3 tháng thì anh ta sang Sài Gòn nhận 

“nhiệm vụ” mang theo số vốn tiếng Việt vừa đủ xài 

cho những câu chào hỏi thông thường. Năm ngoái, 

tình cờ gặp lại ở Tokyo, anh rủ tôi “sương sương”, 

tôi OK ngay. Tụi tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng 

Nhật. Tôi hỏi tại sao anh không nói tiếng Việt trong 

khi anh đã ở Việt Nam, làm việc với người VN cả 
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chục năm? Anh ta đáp: Người Việt ở công ty tôi toàn 

nói tiếng Nhật và tiếng Anh với tôi thì cần gì tôi 

phải nói tiếng Việt chứ “sensei” (thầy).

À thì ra thế. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, tụi 

tôi huyên thuyên đủ chuyện. Sang chuyện ăn uống, 

tôi hỏi anh thích ăn gì nhất. Mắt anh ta sáng lên 

đáp gọn:

- Phở.

Rồi anh ta thao thao bất tuyệt về những tiệm 

phở ngon có tiếng ở Sài Gòn: Phở 5 sao, Phở Quyền, 

Phở Hòa, Phở 2000, nơi ông Clinton làm hết hai tô 

lớn, Đến phở 24, anh nhấn mạnh: sở dĩ gọi là Phở 

24 là vì đầu tiên có giá 24000 đồng, gồm 24 vị “cấu 

thành” và còn nhiều tiệm khác với những tên nghe 

lạ hoắc. À thì ra tay này cũng là môn đồ của đạo thờ 

phở đây. Tôi nghĩ thế nhưng muốn biết xem anh 

này rành cỡ nào. Tôi hỏi:

- Vào tiệm phở anh muốn ăn phở anh thích thì 

gọi thế nào?

Có tiệm thì vừa thấy tôi là họ hiểu ý, còn nếu 

không thì tôi nói: cho tôi tô... đặc biệt.

Tôi hỏi những “nội dung” rất mê tơi của phở như 

tái, chín, vè dòn, gân, nạm, gàu, sách, hành chần, 

v.v. (lẽ dĩ nhiên tôi phát âm bằng tiếng Việt) anh có 

biết không? Anh ngớ ra tỏ vẻ không hiểu khiến tôi 
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vất vả phải giải thích về những “danh từ chuyên 

môn” này. Đang hơi men, tôi lên mặt “thầy đời”:

Như vậy anh phải học những danh từ chuyên 

môn này đi chứ. Anh là người Nhật anh phải biết, ở 

Nhật có soba (mì Nhật), muốn ăn soba gì anh phải 

nói rõ: ika tempura (mực lăn bột chiên), ebi tempu-

ra (tôm lăn bột chiên), kakiage (rau tẩm bột chiên), 

wakame (rong biển), kitsune (đậu hũ mỏng chiên), 

tanuki (một loại bột chiên), sansai (một loại rau)... 

và còn nhiều lắm. Nếu anh chỉ nói chữ “soba wo 

kudasai” (cho tôi soba) thì họ sẽ trợn trừng hỏi lại 

anh: “soba gì” hoặc họ đem ra “soba không người 

lái” (unten san inai soba) cho anh, phải không?

Anh gật gù đáp lại:

- Sensei nói đúng quá. Nhưng sensei đã ăn phở 

ở Tokyo chưa? 

- Nhiều lần rồi.

- Thế thì sensei gọi thế nào? Mất “cảnh giác”, tôi 

đáp ngay: 

- Cho tôi tô phở. Anh ta cười to:

- Thế thì cũng giống tôi, tại sao lại hà hà!

Tôi bật cười vì biết là anh này cố tình đùa khi 

so sánh khập khễnh như vậy, đúng là ở Việt Nam 

nhiều năm, anh này đã học được thêm cái thói ma 

lanh của người mình, tôi chịu thua và cả 2 cùng phá 

lên cười rồi tiếp tục “dzô” quên cả... lối về.
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Phở Sài Gòn

Tôi thích phở lắm, có thể ăn phở trừ cơm trong 

suốt cả tuần. Giời ơi, nước phở mà ăn với cơm nguội 

thì có gì mà sánh bằng? Khoảng 12, 13 tuổi tôi bị mổ 

ruột dư, người xanh xao như tàu lá. Muốn tẩm bổ 

cho quí tử, mẹ tôi đã dặn ông phở Hùng gần nhà: 

cứ làm cho cháu ăn nếu cháu muốn, cuối tháng tôi 

tính tiền. Thế là Phở “theo” tôi từ dạo đó. Nhà tôi ở 

đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, gần thì có phở 

Tàu Thủy và phở gà Hồng Hương cũng nằm cùng 

đường, phở Hợp Lợi ở Lý Thái Tổ, xa tí nữa thì có 

phở Tàu Bay ở Trần Quốc Toản, xa hơn thì có Phở 

79 ở Võ Tánh, mỗi lần ghé thăm thằng bạn ở Phú 

Nhuận tôi đều ghé phở Quyền, hay phở lấy công 

làm lời Cao Vân ở quận 1 Mạc Đĩnh Chi. Đặc biệt 

phở Minh ở đường Lý Thái Tổ ngon đến nỗi mà đã 

có một nhà thơ hết lời ca tụng 

Nổi tiếng gần xa khắp thị thành,

Trần Minh Phở Bắc đã lừng danh. 

Chủ đề: tái, chín, nạm, gầu, sụn, 

Gia vị: hành, tiêu, ớt, mắm, chanh

Tất cả các tiệm phở này đều có “dấu chân” tôi. 

Bảo phở nào ngon nhất thì cũng khó, tuy nhiên có 

một điểm đặc biệt là mỗi tiệm đều có mỗi hương 

vị riêng, không phở nào giống phở nào, nhắm mắt 

cũng đoán được. Khách thích mùi vị của tiệm nào 
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thì tìm đến tiệm đó, hơi khác với phở ở Mỹ theo 

suy nghĩ của tôi. 

Phở Cali

Tôi sang Mỹ nhiều lần và ăn phở cũng rất nhiều, 

ngoại trừ vài lần tại phở 75 của cố nhà báo Lê Thiệp 

ở Washington DC, còn hầu hết ở Cali tại những 

tiệm được bạn bè giới thiệu là ngon nhất. Tôi thấy 

phở nào cũng ngon “nhất” cả, nhưng hình như mùi 

vị có vẻ giống giống, vị ở tiệm A thì cũng chẳng khác 

tiệm B, tiệm C là mấy... Tôi có tìm hiểu và đã thấy 

hé hé một chút lời giải đáp không biết có chính 

xác: người đang làm việc tại tiệm A, bỗng dưng thời 

gian sau lại có mặt ở tiệm B với tư cách sacho (giám 

đốc), hoặc sau đó người của tiệm B lại sang tiệm C 

làm... phụ bếp và cứ thế lan ra… và: “tụi tôi mua 

những “túi trà” là những gia vị pha chế sẵn đựng 

trong một cái túi từ những tiệm “trung ương” kèm 

theo cách nấu, rồi cứ theo đó mà làm”, vì thế hương 

vị phở giống nhau là điều cũng dễ hiểu. Khách đến 

với tiệm vì cách phục vụ tốt hoặc địa điểm có tiện 

cho mình hơn là khách chọn mùi vị của tiệm. Giá 

cả thì không thành vấn đề vì tất cả đều “thả nổi”: 

ông xuống thì tôi cũng xuống và ngược lại. Không 

biết tôi nghĩ có đúng không? Nếu không phải thì 

xin cho vài lời chỉ giáo.



378

huy nguyễn & vũ đăng khuê

Phở Tokyo!

Phở bò – Phở gà.

Cách đây mấy chục năm, có một anh bạn muốn 

đi tiên phong trong ngành kinh doanh phở, anh 

gồng mình mở nhà hàng “Saigon no Aji” (Hương vị 

Saigon) tại Osaka, trong đó món phở là chính. Theo 

tôi biết thì phở này là phở chính gốc con nai vàng 

ngơ ngác, anh bạn được “huấn luyện” trực tiếp từ 

người của “trung ương phở” cử xuống ròng rã cả 

tuần. Tôi được cử làm “ban giám khảo” và tôi chấm: 

ưu hạng vì ngon… lắm. Một hôm, có một ông 

khách Nhật rất thích phở, làm một lúc 2 tô xong, 

ông phán: Tiệm này mà mở tại Dotonburi (một 

trong những nơi sầm uất nhất thành phố Osaka) 

thì chắc là tiệm mì Thanh Long bên kia đường dẹp 

tiệm. Thanh Long mà ông này nói là một tiệm mì 

của Hàn Quốc nổi tiếng tại Osaka, lúc nào cũng có 

khách, vào giờ “cao điểm” thì phải xếp hàng. Qua 

sự vấn kế của ông này, vài tháng sau một tiệm phở 

chính gốc mở 24 trên 24 đã nằm đối diện tiệm mì 

kia chỉ cách nhau “cái dậu mồng tơi”. Lúc đầu thì 

“Saigon no Aji” cũng có khách ra khách vào, nhưng 

càng về sau thì xìu xìu ểnh ểnh, từ tầng trệt rút 

lên tầng 5 và giờ “doanh nghiệp” phải thu ngắn. 

Vài năm sau, với lý do hết giao kèo thuê mướn chỗ, 

toàn thể nhân viên cùng ông chủ hãng, quyết định 
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đóng cửa tiệm rủ nhau đi làm hãng ngoài cho chắc, 

trong khi Thanh Long vẫn sống hùng sống mạnh. 

Một bài học thật đắt giá cho những người tập tễnh 

kinh doanh: có ngon thì ngon với ta còn đối với 

người thì phải coi lại. Tại sao?

Ở Nhật, bò Kobe dù nổi tiếng nhất nhì thế giới, 

“shabu shabu”, “sukiyaki” là 2 món “lẩu” bò rất 

ngon miệng, nhưng các món mì hay sợi của Nhật 

đều không có sự hiện diện của “bò”, nói cho rõ hơn 

là không có “nước lèo” nấu bằng xương bò. Không 

phải là “bạn của phe ta” thì họ sẽ cảm thấy không 

thoải mái vì “hực” lên mùi nồng của bò hoặc mùi 

nồng của hồi, dù một trong những mục đích của 

“hồi” là để át mùi hực của bò. Các tay nấu chiến 

nhất được tuyển chọn từ khắp nơi lại phải tìm cách 

pha chế sao cho giảm thiểu mùi nồng đến mức tối 

thiểu nhưng phải còn phảng phất “hương thơm” 

của phở. Khó ơi là khó.

Nếu lấy tô phở ở Sài Gòn hay Hà Nội hoặc ở Mỹ 

làm tiêu chuẩn thì chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến 

tương tự: tàm tạm nhưng không thể gọi là phở 

chính gốc. 

Ở đây, phở thì chỉ là phở, không thêm không bớt, 

nếu cần đề phân biệt thì thêm một từ nữa: “bò” hay 

“gà”. Vài miếng thịt tái điểm trên mặt thì là phở 

bò, vài miếng thịt gà thái mỏng thì là phở gà, nước 
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lèo thì giống nhau, có chỗ nấu bằng xương... heo, 

tô nào tô nấy trông có vẻ “đẫy đà” nhờ có những 

cọng giá đệm bên dưới và chỉ có một cỡ vừa vừa 

không to, không nhỏ, còn ”đặc biệt” hay “xe lửa” 

hoặc “hàng không mẫu hạm” thì có mà… mơ!

Tôi nhớ có một lần vào buổi trưa khi làm việc ở 

gần nhà ga Tachikawa, đói bụng tình cờ thấy quán 

ăn Việt Nam, ghé vào gọi một tô phở bò. Một lúc 

sau thì có một áo dài bưng ra và “thuyết minh” cách 

ăn cho tôi bằng tiếng Nhật.

- Ông vắt chút chanh và cho mấy cọng ngò rí này 

vào thì bát phở ngon hơn.

Tôi tủm tỉm cười hỏi cô ta bằng tiếng Việt: 

- Thế ở đây có húng quế không cô?

Cô tròn xoe mắt:

- Bác là người Việt à? Dạ húng quế không có bác 

ơi, mà húng quế tiếng Nhật gọi là gì để cháu nói với 

chủ tiệm tìm thử.

Tôi cũng chả biết gọi là gì nên đành khất lại nếu 

có dịp ghé. Ăn xong ra về nhưng bụng còn tưng 

tức vì sức tôi lúc đó thì 1 tô thì thấm thía gì, chỉ có 

“dính răng”. “Phở Tokyo là thế đấy”.

Còn bạn muốn

Tái sữa mềm nước béo hành chần và một đĩa 

hành tây ngâm dấm. hay
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Nạm gầu mềm thái dày và... một tái nước ăn 

thêm. Hay 

Đùi, trứng non và một bát lòng ăn kèm.

thì xin mua... một cái vé máy bay về Việt Nam 

hay đi Mỹ tha hồ mà gọi.

“Phở Tokyo là thế đấy”.

Còn những gia đình người Việt định cư ở đây, 

nếu thích ăn phở đều có thể tự nấu. So với thời 

gian trước thì nguyên vật liệu bây giờ đã đầy đủ, 

còn cách nấu thì tha hồ mà chọn, bằng website nấu 

nướng, bằng truyền miệng từ người này sang người 

khác..., ăn có vừa miệng hay không thì tùy theo 

cách… giải thích vì mỗi nhà mỗi vị chả ai giống ai. 

Chỉ có đám độc thân vui tính, nhất là giới trai trẻ 

lâu lâu muốn tìm hương vị “phở” trừ cơm thì hơi 

vất vả vì phải cất bước đến tiệm, nhưng hầu như ai 

nấy đều “mãn nguyện” dù biết rằng... “Phở Tokyo 

là thế đấy”

Mẹ tôi, mẹ vợ tôi, mẹ cháu đều là những người 

biết nấu phở, có khi ăn rất đạt, nhưng cũng có khi 

thấy thiếu thiếu cái gì và đặc biệt nhất là cái mùi 

vị thì… không lần nào giống lần nào. Hỏi ra thì 3 

“mẹ” đều có chung câu trả lời: “Thì cứ ang áng mà 

nêm chứ có công thức công thiếc gì đâu. Gớm, cứ 

đòi và hỏi”. Tuy thế, cũng “cảm động” so với thời kỳ 

còn đói phở. Phở Tokyo là thế đấy.
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Phở và người Nhật

Thế thì người Nhật nghĩ thế nào về phở? Theo 

suy nghĩ chủ quan của tôi thì: người nào giao thiệp 

với người Việt hoặc có liên quan đến Việt Nam thì 

có thể là thích phở, nhưng có lẽ số người không 

“quan tâm” có vẻ nhiều hơn. Nếu có dịp nào đó 

“tình cờ” được ăn phở lần đầu, thì những người 

“vô tâm” này thường sẽ không nghĩ đến chuyện ăn 

thêm một lần nữa, lý do thì nhiều vì mỗi người 

mỗi… tính, vì thế mà nổi tiếng như Phở 24 dù được 

đại tập đoàn Seven-Ai (với cả hàng ngàn chi nhánh 

Seven-Eleven...), đầu tư với dự tưởng là chỉ cần một 

vài năm Phở 24 này sẽ mọc cánh trên toàn quốc 

Nhật, nhưng chỉ 2 năm đã phải đóng cửa cả 3 tiệm 

ngay giữa lòng thủ đô Tokyo (quận Ikebukuro, Chi-

yoda, Ohta). Thật là một điều đáng tiếc, vì văn hóa 

phở vẫn chưa vào được xứ Nhật nhiều như mong 

muốn. Buồn thiệt, nhất là… tôi.

Thôi thì

Không có phở thôi ta đành xài đỡ 

Một hộp mì... mang tên gọi “sô-ba”

Xin kết thúc bài viết này về một câu chuyện về 

Phở được nghe từ cố nhà báo Lê Thiệp vào khoảng 

năm 1977.

Có một cô gái mở một tiệm phở sau ngày Sài Gòn 

đổi chủ, Hoàng Hải Thủy, một nhà văn nổi tiếng 
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thời đó nhưng không một xu dính túi ngày nào 

cũng ghé ăn. Sở dĩ anh Thủy được ngon lành như 

vậy là nhờ cô gái tên là Thanh đã khẩn khoản mời 

anh Thủy mỗi sáng đến hàng cô sẽ đãi một tô phở 

và một ly cà phê phin. Cô nói với anh Thủy: “Anh 

cứ đến mỗi sáng ăn phở, cà phê miễn phí. Sự hiện 

diện của anh giúp em có cảm giác chúng ta vẫn còn 

những ngày như ngày xưa”. Nhưng rồi cuối cùng 

thì tiệm phở cũng sập vì vật giá lên cao, thịt và 

bánh cứ mỗi ngày mỗi hiếm. Hôm cuối cùng, anh 

Thủy ngồi bên ly cà phê viết tặng cô hàng bài thơ: 

Tâm hồn cô Thanh cô yêu thơ

Dạ dày tôi đói tôi cần phở

Phở có ngon phải nhờ nước béo 

Thơ tôi hay phải có tự do.

Tháng 2/2014 - hiệu đính 10/2017
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V

ừa rồi, qua một học trò người Nhật du lịch 

Việt Nam, tôi nhận được một bức thư từ 

một người bạn cũ đã hơn 40 năm không 

gặp. Ông không dùng máy tính, ông viết tay, nhìn nét 

chữ tôi thấy ông còn khỏe mạnh. Ông vốn là dân đạo 

gốc, ông vẫn kéo cày nhưng lấy việc “công quả” nhà thờ 

làm niềm vui vào lúc tuổi “xế chiều”. Thư ông viết 2 

trang, nhắc nhiều chuyện ngày xưa, trong đó ông hỏi 

một chuyện khiến tôi mặc cảm: Giáng sinh Nhật có 

giống như Việt Nam mình không? Ông có hay đi lễ 

nhà thờ không? Có cái cảnh rủ nhau đi bát phố To-

kyo trước lễ nửa đêm không? Kể cho tôi nghe với. Tôi 

ngượng ngùng là vì... tôi đã không phải là con chiên 

ngoan đạo kể từ lúc ông cụ tôi ra đi (1-1995). Nhưng tôi 

không thể tránh, phải trả lời. Một công hai chuyện, tôi 

copy một phần lá thư gửi cho ông, mời quí vị đọc luôn:

Thư gửi bạn xa
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Giáng sinh Nhật Bản thế nào?

Ông Hóa ơi

Câu hỏi của ông làm tôi... kẹt quá, nhớ ngày xưa 

học chung trường, ông luôn được các thầy kêu giúp 

lễ, làm hang đá mỗi lần giáng sinh về, trong khi tôi 

thì chẳng ai ngó ngàng vì bị xếp vào “thành phần” 

quậy phá. Thôi vào đề ngay để ông khỏi sốt ruột.

Nước Nhật có khoảng 127 triệu người, nhưng chỉ 

có 440.000 người theo đạo Thiên Chúa, nghĩa là còn 

ít lắm. Ngày lễ Giáng Sinh 25 tháng 12 không phải 

là ngày lịch đỏ (ngày nghỉ) vẫn đi làm bình thường. 

Nhưng “may mắn” thay, kể từ lúc Thiên Hoàng Hi-

rohito băng hà (ngày 7 tháng 1-1989), người Nhật 

lại được hưởng thêm một ngày lịch đỏ: 23 tháng 12 

ngày sinh nhật của đương kim Thiên Hoàng Akihi-

to (23-12-1933). Năm nay lại trùng vào ngày thứ bảy, 

nên người công giáo “lợi dụng luôn làm thành một 

chuỗi đón mừng ngày chúa ra đời” cho tiện thể.

Người Nhật rất thích hội hè, lễ lạc và giáng sinh 

chính là dịp tốt nhất để bán hàng. Hàng sale, hàng 

“một năm chỉ có một lần”, hàng “độc có một không 

hai” được quảng cáo và bày bán khắp các cửa hàng 

lớn nhỏ. Bên ngoài thì có những ông già “Noel” râu 

dài mũ đỏ mồm la không ngơi nghỉ, bên trong thì 

chói mắt vì sáng, choáng ngợp vì hàng, chói tai vì 
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nhạc. Có tiền thì tha hồ sắm, không tiền thì tha 

hồ... ngắm.

Từ khoảng đầu tháng 12 thì “giờ này thành 

phố chợt bùng lên”. Nhìn những tòa nhà chọc 

trời từ xa sẽ thấy hình dáng những cây thông lúc 

chớp lúc tắt được kết bằng nhiều bóng đèn màu 

rực rỡ. Xung quanh các nhà ga lớn của thủ đô như 

Tokyo, Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya, Roppongi, 

Ginza, v.v. đều sáng rực. Thành phố Yokohama 

bên cạnh Tokyo còn “trội” hơn, có những khu 

vườn nằm gần nhà ga Sakuragicho trang trí thành 

hình máng cỏ là một vùng sáng muôn màu, cũng 

là một nơi để khách đi thưởng ngoạn Giáng Sinh, 

có người đi cả mấy tiếng từ các tỉnh xa chỉ muốn 

để ngắm vẻ sáng độc đáo mà không nơi nào có. 

Các thành phố lớn như Kobe, Osaka, Hiroshima, 

Nagasaki... chắc cũng thế, tôi đoán là như vậy vì 

chưa đến đó bao giờ.

Nam thanh Nữ tú thường chọn mùa Giáng Sinh 

để tỏ tình, tặng quà cho nhau, các khách sạn tổ 

chức những dinner-show ca nhạc với giá vé tùy 

theo tên tuổi ca sĩ, trung bình là trên dưới 50.000 

yen (khoảng 500 mỹ kim). Đây là dịp để thiên hạ 

“trả lễ”, “tỏ tình”. Và Tokyo Disney Land hoặc To-

kyo Disney Sea (hai địa điểm mà trong đời ai cũng 

muốn một lần ghé qua, nhất là trẻ em) là nơi hẹn 
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hò lý tưởng, muốn có mặt trong dịp này phải mua 

hoặc đặt vé trước cả năm.

Nói tóm lại điểm đặc biệt của giáng sinh tại Nhật 

là ánh sáng và bán buôn. Đi đâu cũng thấy bán buôn 

và... ánh sáng.

Còn ngay đêm giáng sinh? Trừ những gia đình 

Thiên Chúa giáo thì nhà còn giăng đèn kết hoa 

“mừng Chúa ra đời”, còn nhà của “người bình 

thường” thì “một ngày như mọi ngày”. Có thể là 

đặc biệt hơn ngày thường một chút chút, vì có 

“điểm” thêm một chút giáng sinh... cũng là món 

ăn chợ nào cũng bán nhưng thêm vài cái nơ, ngọn 

nến lung linh cùng hàng chữ “Merry Christmas” 

Nagoya. Ảnh Nguyễn Văn Tuynh
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cho có vẻ... Các tiệm nhậu thì đầy ắp người, nhưng 

không hẳn là tụ họp mừng giáng sinh, họ chỉ mượn 

dịp này để “Dzô thoải mái” vì còn là mùa của tiệc 

tất niên (Bonnenkai – Vong Niên Hội). Nhưng thôi 

cũng không sao, mừng giáng sinh như thế cũng 

được rồi ông nhỉ. Đó là chuyện người, nói luôn cho 

ông nghe chuyện người Việt.

Số người Việt tại Nhật định cư hay tạm trú có 

khoảng 240 ngàn người thuộc đủ mọi thành phần: 

thuyền nhân, bảo lãnh, thực tập sinh, du học sinh, 

v.v. nhưng dân Công Giáo có khoảng 15.000 người, 

sống rải rác trên khắp 16 giáo phận suốt từ Hokkai-

do đến Okinawa. Tuy nhiên, nổi bật nhất là một 

tổ chức được gọi chung là “Giáo Đoàn Công Giáo 

Việt Nam tại Nhật”. Linh Mục chủ chiên của Giáo 

đoàn là cha Nguyễn Hữu Hiến, dưới là Liên Cộng 

Đoàn miền Tây gồm 4 cộng đoàn địa phương và 

Liên Cộng Đoàn miền Đông gồm 13 cộng đoàn địa 

phương và có thể hơn nữa, những cộng đoàn đông 

nhất thường ở các thành phố lớn như như Tokyo, 

Kanagawa, Osaka, Himeji, Kobe... và cộng đoàn là 

một tập thể để mọi người có thể gặp nhau ít ra là 1 

tháng 1 lần. Cứ vào cuối tháng hay đầu tháng cũng 

có thể là giữa tháng thì nhà thờ của “họ” thuộc về 

“ta”, chẳng hạn như tại nhà thờ chánh tòa Osaka, 

lễ đầu tháng tập trung cả đến cả trăm người, còn 



389

chuyện xứ phù tang

các giáo phận “lẻ tẻ” khác cũng khoảng vài mươi 

người. Sau thánh lễ do cha Việt Nam chủ tế thì 

đây thường là nơi để các cộng đoàn họp hành, tập 

hát hay chuẩn bị cho những ngày lễ trọng hoặc các 

chương trình bán “bazar”. Lúc người Công giáo tại 

Nhật còn “barabara” (rời rạc) khoảng hơn 30 năm về 

trước, thì cha Hiến là người từ Roma tình nguyện 

sang Nhật nguyện“cống hiến cả cuộc đời”. Công của 

cha lớn lắm, vì tất cả bắt đầu từ con số 0, nhờ cha 

mà mới được như ngày nay.

Giáo xứ Nhật ở đây nể dân Việt Nam lắm, chỉ 

khoảng 15.000 người mà mình có những 41 cha, trong 

đó có những cha chịu chức tại đây, và những cha từ các 

xứ khác như Việt Nam, Ý, Phi sang giúp sức. Những 

“ông trùm” của các cộng đoàn bây giờ như ở Takatori, 

Sonada, đều là những thành viên quan trọng trong 

giáo xứ Nhật để... chỉ huy người Nhật.

Còn ở tỉnh lẻ không có nhiều người Việt thì 

hơi vất vả, có mấy em từ Việt Nam sang làm việc 

dù ngôn chữ chưa thông, nhưng chuyện đầu tiên 

mà các em phải làm cho bằng được là tìm một nhà 

thờ nào đó dù xa để “xưng tội”, “rước mình thánh 

Chúa”, v.v., có nhiều em đã vừa phải lội bộ, xe điện 

cả 2 tiếng để dự lễ, mà tuần nào cũng thế.

oOo
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Kể cho ông nghe thêm về một nét đẹp của mấy 

em trẻ này:

“Đó chính là việc siêng năng tham dự Thánh lễ 

và lãnh nhận các Bí tích, bởi vậy khi đến Nhật bản 

đa số những người trẻ Việt nam đều cố gắng tìm 

đến Nhà thờ. Và chính tại đây đã cho những người 

trẻ cơ hội gặp gỡ với anh chị em đồng hương, và tại 

mỗi vùng miền đều hình thành nên các Nhóm Giới 

trẻ Công giáo Việt Nam. Được sự quan tâm của cha 

Nguyễn Hữu Hiến và các cha, nhiều nơi đã có thánh 

lễ tiếng Việt định kỳ mỗi tháng, có những nơi chỉ 

có mỗi năm một vài lần và cũng có những nơi chưa 

bao giờ được tham dự thánh lễ tiếng Việt. Nhưng 

chính những người trẻ đã qui tụ nâng đỡ nhau, sự 

hiện diện và nhiệt huyết của các bạn trẻ Việt Nam 

đã làm cho các cộng đoàn Công giáo sở tại trở nên 

trẻ trung, sôi động và tràn đầy sức sống hơn”.

1

oOo

Còn tại những nhà thờ tỉnh lẻ, giáo dân ngoại 

quốc như Peru, Ba Tây, Phi, Việt Nam... có khi còn 

đông hơn giáo dân Nhật, thỉnh thoảng phần đọc 

Thánh thư bài một, bài hai đôi khi là tiếng Việt, 

tiếng Bồ Đào Nha. Và sau mỗi bài, còn có cả câu 

xướng: “Đó là lời Chúa! Tạ ơn chúa”. Tôi vẫn lấy 

1 Trích trong bản tường trình “Một chút Sinh hoạt Giới trẻ Công giáo 
Việt nam tại Nhật Bản” của cha FX Trần Văn Hoài”
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làm thắc mắc là khi đọc Thánh thư thì giọng bình 

thường, nhưng cứ đến những chữ này thì mọi 

người lại lên tông. Ông hiểu tại sao không? Muốn 

tìm không khí giáng sinh đúng nghĩa thì chỉ có 

nước tìm đến nhà thờ. Khu vực nào có cộng đoàn 

địa phương thì vui lắm, họ chuẩn bị cho ngày lễ 

lớn này cả tháng trước, vì “nơi nào có người Việt thì 

nơi đó ồn ào” mà... Còn ở những nơi ít người Việt 

như chỗ tôi ở (khoảng 5, 6 gia đình) thì vui trong 

tính cách... quốc tế. Sau thánh lễ gần nửa đêm (gọi 

là gần nửa đêm vì tất cả phải xong trước 11 giờ hay 

trễ nhất là 11 giờ 30 cho những người về bằng xe 

điện), sẽ có tiệc chung vui, các món ăn do các giáo 

dân tự đem đến thì đủ thứ, Việt Nam thì lúc nào 

cũng là chả giò, gỏi cuốn. Để giúp vui cho “chương 

trình văn nghệ” thì mỗi nước có một vài bài hát tủ, 

Việt Nam thì luôn luôn là “Đêm Đông lạnh lẽo chúa 

sinh ra đời”. Mấy năm trước, trong chương trình, 

một em từ Việt Nam sang làm việc, tình nguyện hát 

“chay” không đàn không trống, em hát cái bài: 

Bài thánh ca đó còn nhớ không em

Noel năm nào chúng mình có nhau 

Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt 

Áo trắng em bay như cánh thiên thần 

Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

oOo
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Thiên hạ la ơi ới, yêu cầu tôi dịch, thế là tôi được 

dịp vẽ vời: Đây là câu chuyện của 2 người yêu 

nhau trong thời chinh chiến và..., không biết họ 

có hiểu và cảm lời tôi dịch không, nhưng tôi thì... 

chảy nước mắt. Còn Ba Tây, Phi Luật Tân, Peru, Nhật 

Bản... đều có bài hát của nước họ, tôi nghĩ chắc... chả 

ai hiểu, nhưng cứ đến “Đêm Thánh Vô Cùng” hay 

“Jingle Bell” thì lập tức có một ban đại hợp xướng 

đồng loạt cất tiếng, “giọng chính” cũng nhiều mà 

“bè phụ” cũng không thiếu, ngôn ngữ của nước nào 

thì “hồn” nước đó giữ, vang khắp khu phố, người 

hàng xóm xung quanh tuy thấy ồn ào, nhưng ai cũng 

thông cảm vì một năm chỉ có một lần. Theo tôi, thì 

ở Nhật có 2 khung cảnh mà tôi thấy cảm thấy thanh 

bình nhất, một là... trong quán nhậu, hai là tham dự 

những ngày lễ quốc tế như thế này. Trong đêm chúa 

ra đời sẽ không có cái màn “bát phố” như Việt Nam 

vì... xe điện chỉ chạy đến 12 giờ.

Còn ở Việt Nam thì sao ông? Tôi nhớ tụi mình có 

cái màn “diện đồ mùa đông” vòng vòng quanh nhà 

thờ Đức Bà. Sau khi dự lễ, trên đường về nhà thế nào 

cũng phải ghé “quán bên đường” gần cái chợ trên 

đường Phạm Ngũ Lão làm reveillon bằng tô cháo gà và 

ly sâm bổ lượng. Gọi là “đêm đông lạnh lẽo”, nhưng 

trời Sài Gòn lúc nào cũng hâm hấp, nóng hừng hực, 

nhưng tô cháo gà nóng và ly sâm bổ lượng ngon-ngọt 
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thiệt. À cô T., cô N. thường đi cùng với tụi mình đó, 

ông còn gặp không? Hỏi ông cũng như không, gì chứ 

đụng đến mấy cô là... má ông lại đỏ ửng.

Ở đây tuy không có ông, không có cô T. và N. 

nhưng tôi vẫn hình dung lờ mờ ra hình ảnh ngôi 

nhà thờ Đức Bà cao vút bên cạnh Bưu Điện Saigon, 

vẫn tưởng tượng ra cảnh phố xá tràn ngập người là 

người, trong đó có tụi mình đang dzung dzăng dung 

dẻ. Nhớ Việt Nam quá ông ơi.

Năm nay, đại gia đình tôi đón Noel hôm 23, nhân 

ngày sinh nhật của “Thiên Hoàng Akihito” Nhật Bản 

bằng một bữa cơm “không đơn giản”. Trừ những cô em 

ở xa, còn hầu hết có mặt. Ngon lắm. Vui lắm, nhưng 

vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó khó diễn tả.

Quê nhà xa lắc xa lơ đó

Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

(Hành Phương Nam, Nguyễn Bính)

Tôi ngừng bút. Có rảnh, thư kể tôi nghe Giáng 

Sinh Sài Gòn nhé.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người... như ông

Nhớ Cầu nguyện luôn cho... tôi. Bạn ông

Khuê

Tháng 1-2014 - hiệu đính 12-2017
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Ở 

Nhật Bản, “成人式” (âm Hán Việt là “thành 

nhân thức”), tiếng Việt tạm dịch là lễ thành 

nhân là một ngày lễ dành cho những người đã 

tròn 20 tuổi. Trước đây là ngày 15-1 mỗi năm, nhưng 

Lễ thành nhân

Lễ thành nhân tại vùng động đất Fukushima 13-1-2014. 

Ảnh: T.L.
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từ năm 1998, ngày này đã được qui định vào thứ hai 

của tuần lễ thứ hai tháng giêng mỗi năm, năm nay 

nhằm ngày 13-1 và được tổ chức tại khắp nơi trên nước 

Nhật tùy theo... tình hình tài chính địa phương. Có nơi 

chính phủ đứng ra tổ chức, có nơi thì tự các thanh niên 

thiếu nữ đến tuổi trưởng thành lập kế hoạch tổ chức.

“成人式 (seijinshiki)” bắt nguồn từ một nghi thức có 

từ xưa là “元服 (genpuku)” dành cho con trai và “髪
上げ (Kamiage)” dành cho con gái. Đó là một buổi lễ 

mà những người trẻ được coi là trưởng thành sẽ cởi 

bỏ trang phục trẻ con rồi khoác vào mình những bộ 

trang phục của người lớn, phần tóc ở phía trước trán 

sẽ được cắt đi và từ đó bắt đầu được đối xử như một 

người trưởng thành. Được biết độ tuổi trưởng thành 

là từ 13 đến 15 tuổi được qui định từ triều đại Nara 

(710-794) cho tới triều đại Heian (794-1192). Sau đó, độ 

tuổi trưởng thành cứ tăng từ từ cho đến hiện nay là 20 

tuổi. Khoảng thế kỷ 16, thì tên ngày lễ này là “元 服 式” 

(genpukushiki) và được coi là nguồn gốc của “成人式 
seijinshiki” ngày nay.

Từ năm 1948, với mục đích tạo cho người trẻ có 

một niềm tin mạnh mẽ hơn sau ngày Nhật Bản bại 

trận, ngày thành nhân (成人の日) được chính phủ 

Nhật chính thức coi là một ngày lễ (ngày lịch đỏ) 

trong ý hướng: “Khuyến khích chúc mừng những 

người đã trở thành người lớn trong tinh thần tự 
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giác và tự lập”. Theo luật pháp Nhật Bản thì “những 

người vừa lớn này” có quyền bầu cử, có thể hút 

thuốc, có thể uống rượu thoải mái mà... mà không 

sợ bị “người đã lớn” dũa hay cảnh sát cảnh cáo.

Dịp này các thiếu nữ Nhật Bản đua nhau khoe tóc 

và khoe áo, họ sẽ được các tay thời trang chuyên ng-

hiệp trang điểm những kiểu tóc lạ-đẹp, chỉ dẫn cách 

mặc những bộ kimono lộng lẫy nhất (còn được gọi 

là 振袖 “furisode” chỉ dành cho phụ nữ chưa chồng) 

chưa từng có vì “đời người chỉ có một lần”, còn trang 

phục của nam giới thì thoải mái hơn, có thể là vest 

hay bộ kimono truyền thống dành cho nam nhưng 

cách mặc của nam thì đơn giản hơn nhiều chứ không 

lỉnh kỉnh như kinono nữ. Ngày thành nhân cũng là 

dịp duy nhất trong năm để khách du lịch rửa mắt vì 

“kimono... chạy đầy đường”.

Sau buổi lễ, các “người trưởng thành” thường rủ 

nhau đi đến các quán ăn gần đó để tiếp tục vui chơi 

hay đi... chùa cầu nguyện.

Theo một thống kê của chính phủ Nhật thì 

năm 2014, Nhật Bản có 1.210.000 người (0,9% dân 

số) tròn 20 tuổi, con số thấp nhất từ trước tới nay. 

Dân số Nhật hiện có 127 triệu 270 ngàn người, giảm 

244.000 người so với năm trước và là năm giảm 

nhiều nhất từ trước tới nay. Cứ tình trạng này, cho 
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đến năm 2050, sẽ giảm thêm 30 triệu người nữa.

Bao nhiêu đối sách để làm tăng thêm dân số đã 

được thực thi như: tạo nhiều điều kiện dễ dàng cho 

việc sinh đẻ, nuôi dưỡng, trợ cấp ngày mỗi nhiều 

hơn, v.v. nhưng vẫn không mang lại nhiều kết quả 

vì cách suy nghĩ của giới trẻ ngày nay khác xa so với 

ngày trước: sinh đẻ làm gì cho mệt, hưởng thụ vẫn 

thích hơn.

Những con số, những suy nghĩ của giới trẻ không 

lấy gì làm lạc quan, biểu hiện sự mất cân bằng về 

mọi mặt trong một tương lai không lấy gì xa lắm 

của Nhật Bản. Không biết các nhà hoạch định chính 

sách sẽ phải giải quyết vấn đề “dư già thiếu trẻ” 

như thế nào nhưng chắc chắn là họ đang tìm và sẽ 

có. Mong lắm thay.

Tháng 2-2014
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D

ựa vào bài viết năm xưa, kể lại chuyện 

năm nay cũng là điều... nên làm theo lời 

“cố vấn” của một vài bạn hiền vì có thể 

nhiều người đã... quên. Cho nên, quí vị nào đã từng 

đọc, thì xin “tự nhiên” bỏ qua, bà con nào chưa đọc thì 

xin mời tiếp tục. Tuy nhiên bài viết đã sửa đổi chút ít 

về dữ kiện cho hợp với “thực tại” và tâm tình cho đến 

ngày hôm nay vẫn còn là:

Tết này chưa chắc em về được 

Em gửi về đây một tấm lòng 

Với lá thư này là tất cả

Những lời tâm sự một đêm đông

(Xuân tha hương, Nguyễn Bính)

oOo

Nhân dịp đầu năm dương lịch, còn vài ngày nữa 

Tết người, Tết mình, Tết Ta
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mới đến Tết Ta. Thôi thì “Tết Tây hay Tết Ta đều là 

Tết cả” nên xin gửi đến quí vị lời chúc đầu năm:

“Shinnen Akemashite Omedetou gozaimasu” 

Đây là câu chúc rất phổ thông của người Nhật, dịch 

sang tiếng Việt là “Chúc Mừng Năm Mới”, được sử 

dụng cho tất cả các đối tượng. Lời chúc “tự động phát 

sinh từ cửa miệng” này khác hẳn với lời chúc của Việt 

Nam ta, vì cứ phải thay đổi xoành xoạch tùy theo “ước 

mơ” của ngôi thứ hai. Nếu là dân làm ăn thì “Chúc ông 

bà, anh chị làm ăn phát tài bằng năm bằng mười năm 

ngoái”. Nếu là trai chưa vợ, gái chưa chồng thì “Chúc 

(anh, em, chị, cô) sớm tìm được người trong mộng”. 

Nếu còn đang đi học thì “Chúc em học đâu nhớ đó, 

mau chóng công thành danh toại cho bố mẹ... nhờ”, 

v.v. Lẽ dĩ nhiên là cũng có những lời chúc có thể dùng 

trong bất kỳ mọi hoàn cảnh: “Chúc ông, anh, bà, cô, 

chị, em… mạnh khỏe và được nhiều may mắn trong 

năm mới”. Quí vị thấy phong phú, hay lỉnh kỉnh? Tôi 

thì thấy cả hai, phong phú với người Việt, nhưng lỉnh 

kỉnh với người học tiếng Việt vì phải nhớ quá nhiều. 

Nhưng dầu sao cũng đã thành “lệ”. Nếu cần chúc, tôi 

chỉ dùng câu chúc đơn giản “Chúc Mừng Năm Mới” 

khi gặp quân ta, khỏi phải suy nghĩ xem đối tượng 

thuộc thành phần nào để chọn câu chúc sao cho thích 

hợp. Vòng vòng lấy trớn. Tôi bắt đầu kể chuyện về... 

Tết, trước hết là...
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Tết người

Tôi sống ở Nhật đã khá lâu, tính cũng cả gần... 

nửa thế kỷ. Giá mà có ai đó có hỏi: Tết Nhật ra làm 

sao và ông đón tết thế nào?, thì chắc tôi sẽ ậm ừ và 

tìm cách trả lời cho qua chuyện: “ai sao tui vậy”. 

Nghĩa là thế nào?, thì trước tết đưa mẹ cháu đi... 

lùng mua đồ rẻ, ngay đêm giao thừa thì ở nhà xem 

TV, rồi nhâm nhi vài ly “sake”, sau tết thì trở lại 

cảnh “một ngày như mọi ngày”.

Thú thật là tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi 

tìm một câu trả lời tương đối là coi được, là tới nơi 

tới chốn về ngày Tết cho chính mình nói chi đến 

người khác. Nó có lý do của nó cả, này nhé:

Tôi đến Nhật vào ngày cuối năm 30-12 của mấy 

chục năm về trước, được đưa về nhà một người bạn 

ở Daikanyama (代官山-Đại Quang Sơn), nằm cách 

nhà ga Ebisu chỉ khoảng 2 phút đi bộ. Bây giờ khu 

này đã trở thành một địa điểm qui tụ những “thời 

trang” nhất nhì Tokyo. Ba năm trước, tôi có trở lại 

khu này để tham dự đám cưới của con một người 

bạn. Quang cảnh xung quanh thay đổi rất nhiều, 

nhưng cái ngôi nhà mà tôi từng trú chân khoảng 

gần 6 tháng tuy khá cũ nhưng lối kiến trúc vẫn còn 

nguyên vẹn, những bậc thang bằng đá dài dẫn vào 

nhà vẫn y nguyên, cái bảng tên khắc trước cửa vẫn 

là tên của cụ chủ nhà, khiến tôi thẫn thờ nhớ lại lúc 
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còn “chân ướt chân ráo”. Thế mà chỉ chớp mắt một 

cái là đã 45 năm.

Lại vẩn vơ sang chuyện khác rồi. Thôi trở lại 

chuyện ông bạn tôi đón và đưa về đến nhà.

Khi bước vào nhà, thì thấy trước cửa bày đầy 

những gì “rất” Nhật, tôi hỏi ông bạn, ông cũng chả 

biết. Đêm giao thừa năm đó, ông dẫn tôi đi viếng đền 

“Meiji Jingu” nằm ở Harajuku, chỉ cách nhà khoảng 

10 phút xe điện, nói là “cho tôi biết người Nhật đón 

giao thừa?”, tôi chỉ thấy toàn người là người, họ xếp 

thành hàng ngang nhích từng bước một, đến trước 

“chính điện” lạy lạy vài cái rồi thò tay vào trong túi 

lấy một ít tiền thảy vào cái sân trước mặt, rồi quay 

lại theo thứ tự đi ra. Đang là dịp nghỉ, mấy hôm sau 

ông lại đưa tôi đi vài nơi mà ông nói có “bóng dáng” 

ngày Tết, tôi cũng đi nhưng không hào hứng lắm, vì 

thú thật tôi cảm thấy lạnh, cái lạnh đầu tiên như xé 

da cắt thịt khiến tôi chẳng buồn để ý những gì xung 

quanh, chỉ mong chóng về nhà ôm cái lò sưởi vì nghĩ 

rằng trước sau gì cũng biết.

- Vài năm sau, thời còn đi học, Tết lại là dịp để 

sinh viên như tụi tôi có thể kiếm tiền gấp đôi, nên 

tôi thường “xung phong” đi làm thêm ngày tết.

- Ra trường rồi đi làm, đúng ngay lúc Việt Nam 

đổi chủ, “có nhà không được ở, có nước không được 
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về”, tôi trơ thân cụ. Vào những ngày này thì dăm ba 

đứa thường tụ lại rủ nhau “tới bến”.

“… sàn gác trọ những tâm hồn bão nổi 

Những hào hùng uất hận gối lên nhau 

Kẻ thức tỉnh ngu ngơ nhìn nắng mới 

Ta làm gì cho hết nửa đời sau.”

(thơ Cao Tần)

Thời gian cứ trôi và người Việt có mặt tại Nhật 

mỗi lúc một đông, nhu cầu họp mặt nảy sinh, các 

hội đoàn ở đây như Hiệp Hội Người Việt tại Nhật, 

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Nhật, Hội Phật 

Giáo Việt Nam Tại Nhật… hợp nhau tổ chức mừng 

Xuân. Là người đi trước, ham vui, tôi được “điều 

động” vào “khâu” văn nghệ. Muốn ngon lành để ra 

mắt công chúng thì phải chuẩn bị, tập dượt, và thế 

là coi như “tiêu tùng” mấy ngày nghỉ tết.

Nhưng mấy ngày nay, thấy đứa con gái cứ nhắc 

“bố, mua nengajo cho con chưa?”, và cháu còn xin 

đi ngắm mặt trời mọc sáng sớm mùng 1, cậu con 

trai thì thông báo: giao thừa năm nay tụi con sẽ 

“count down” tại..., “mẹ cháu” thì nhắc nhở ghé 

hàng 100 yen mua vài dụng cụ để “tổng vệ sinh” 

nhà cửa. Thế là đầu óc tôi bị lôi kéo vào những dĩ 

vãng miên man không dứt. Rồi tôi… quyết định: cố 

gắng nhớ và ghi lại những câu chuyện đã thấy, đã 

đọc, đã cảm nghiệm của chính mình về ngày Tết. 
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Xin bạn ta hiểu đây chỉ là những ghi nhận hoàn 

toàn chủ quan chứ không phải là một bài có tính 

cách… “khảo luận” gì đâu nhé.

Tết Người

Ngày xưa người Nhật ăn tết cũng giống như 

quân ta, gọi “tết” là “Shogatsu” (正月-tháng giêng 

âm lịch) nhưng có lẽ để tiện việc… sổ sách, phù 

hợp với những liên lạc với nước ngoài họ đã đổi 

sang dùng dương lịch từ năm Minh Trị thứ 5 (năm 

1873), nhưng vẫn sử dụng từ “Shogatsu” cho ngày 

tết dương lịch, tuy thế cũng còn một vài nơi trong 

tỉnh Okinawa, Kagoshima, đảo Amamigun vẫn còn 

đón tết âm lịch.

Người Nhật không có thói quen dùng thiệp tết bỏ 

vào phong bì, ngày Tết họ dùng một loại bưu thiếp 

có cái tên dài ngoằng “Otoshidama Tsuki Yubin 

Hagaki” (お年 玉 付 郵 便 は がき) gọi tắt là “Nen-

gajo- 年賀状” hay “Nengahagaki－年賀はがき”, là 

loại bưu thiếp có in sẵn tem và cũng là một tờ vé số, 

bắt đầu bán vào khoảng đầu tháng 11 tại bưu điện, 

trước các nhà ga, các tiệm 24/24 (conveniene store), 

v.v. Cho đến năm 2007 thì ngày xổ loại nengajo 

này là vào ngày lễ thành nhân (thứ hai của tuần lễ 

thứ hai tháng giêng). Giải thưởng là một hình thức 
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mừng tuổi (toshidama-年玉), thường thường thì là 

vài bộ tem kỷ niệm, phiếu mua hàng v.v… Có loại 

nengajo in sẵn hình ảnh con giáp của năm đó kèm 

những lời cảm ơn năm cũ, lời chúc cho năm mới, 

có loại trống trơn để người mua tự trang trí. Muốn 

đối tượng nhận được ngay ngày mồng một tết thì 

phải gửi trước ngày 15/12. Vì thế cứ khoảng thời 

gian này, nhất là tại các công sở, công ty thường có 

một bộ phận chuyên biệt để lo chuyện viết và gửi. 

Học sinh, sinh viên lại có thêm việc làm ngày tết để 

phân phối, để mang thiệp đến tận nhà.

Các dịch vụ làm nenga-hagaki nở rộ, chỉ cần một 

tấm hình và nội dung, sẽ có ngay một nengajo theo 

ý muốn với giá tương đối rẻ. Cũng có người tự “sáng 

tạo”, vì chỉ cần một máy tính có cài software làm 

nengajo và một máy in màu là có thể có ngay “cánh 

thiệp đầu xuân”. Tuy nhiên “bắt mắt” hay “rối mắt” 
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thì lại còn… tùy người đối diện. Nhưng cũng có 

nhiều người thích “làm bằng tay” chẳng hạn con 

gái tôi, nó rất nhiều bạn, bạn cùng lớp, bạn cùng 

nhóm thể thao, bạn học thêm, bạn học cũ… Mỗi 

lần tết về là thấy hí ha hí hoáy suốt ngày với đủ thứ 

bút màu vẽ đầy hoa lá cành trên từng nengajo một. 

Con gái tôi lý luận: “người nhận sẽ thấy “kimochi” 

(thích thú) hơn vì “tiềm tàng” tấm lòng người gửi 

qua nét chữ, nội dung”. Tôi thì thấy phiền và mất 

thì giờ quá nhưng hoàn toàn “lý giải” được điều đó.

Sau ngày tết, “lỡ” có nhận được nenga-hagaki 

của ai mà mình quên hay đã không gửi, thì có cái 

màn đáp lễ, vì thế việc gửi cánh thiệp đầu xuân còn 

kéo dài mãi cho đến sau ngày tết cả nửa tháng. Nếu 

mua quá “độ” không dùng, có thể đến bưu điện để 

đổi tem với lệ phí 10 % giá bưu thiếp (bây giờ là 52 

yen, lệ phí đổi là 5 yen). Tôi tuy bạn không ít, nhưng 

chả bao giờ tôi nghĩ là sẽ gửi cho ai, và lẽ dĩ nhiên 

là cũng chẳng có ai gửi cho mình, ngoại trừ bưu 

thiếp của các ông to bà lớn như chủ tịch, giám đốc, 

trưởng phòng các hãng bảo hiểm nhân thọ, công ty 

điện thoại, hãng sửa nhà, hãng sửa ống nước, hãng 

sửa xe hơi, v. mà năm nào tôi cũng nhận.

Tổng vệ sinh (Osoji)

Nói chung thì ở đâu cũng vậy, ai cũng muốn 
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“sạch sẽ” để đón tết, chỉ tùy theo cách giải thích và 

cách “Osoji” (tổng vệ sinh) của từng nước mà thôi. 

Người Nhật cũng vậy, cuối năm, họ “Osoji” nhà cửa 

để xóa những điều xui xẻo của năm cũ rồi đón may 

mắn trong năm mới, còn gọi là “susuharai” (quét 

sạch bồ hóng, bụi bặm). Dịp này, mọi người xúm 

lại lau chùi thật kỹ từng… xăng ti mét, len cả vào 

những xó xỉnh, ngóc ngách mà bình thường không 

ai để mắt tới. Nhà của người nào thì dĩ nhiên người 

đó… lo. Còn các hãng xưởng thì ai nấy đều phải… 

lo. Ngày cuối cùng thường là 28 hay 29-12, chỉ làm 

nửa buổi hay hơn một chút tùy theo tình hình 

hãng, sau đó thì toàn thể “nhân viên” lớn bé đều 

phải “Osoji” theo sự phân công đã được chỉ định 

trong phiên họp đầu tuần. Trong lúc mọi người 

đang đánh vật với “bụi bặm”, thì có một nhóm nhỏ, 

thường là phái nữ âm thầm chuẩn bị chuyện “hậu 

osoji”. Vì tất cả cùng “lo” nên osoji chỉ mất tối đa là 

2 tiếng, và

Còn bao nhiêu “mồi” và bao nhiêu “miếng” 

Hãy một lần mang ra “làm” hết

Hãy một lần khôi phục lại, niềm vui 

(Thơ Nguyễn Tất Nhiên… chế)

Không linh đình như tiệc tất niên, chỉ cần mồi 

là vài bao đậu phộng, khô mực, sembei (một loại 

bánh đa của Nhật), vài phần sushi, vài chai rượu 
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Nhật và vài lon bia là đủ. Sau lời cám ơn cuối năm 

của “xếp”, tất cả lòng như mở hội, chuyện cứ thế là 

tuôn ra không ngừng nghỉ.

Đúng giờ kẻng xong việc, họ chào và chúc nhau 

đón một năm mới tốt đẹp (Yoi toshi mukae kuda-

sai) rồi ra về hẹn gặp lại sang năm.

Chia tay xong, giống như mọi nhà, thế nào trước 

cửa hãng, đã hoặc sẽ có ai đó dựng vài ba thứ biểu 

hiện ngày tết, chẳng hạn như một chậu cây thông 

và 3 thanh tre gọi là kadomatsu. Ngoài ra, có nhiều 

nhà còn trưng bày trước cửa nhiều thứ khác như 

Shimenawa là một dây thừng có buộc những dây 

rơm thòng xuống. Kagami mochi là hai bánh mochi 

để chồng lên nhau, bánh trên nhỏ hơn bánh dưới 

và trên 2 bánh có một quả quít, v.v. Trong nhà thì 

đặt Kamidana, là một bàn thờ làm bằng gỗ có hình 

dáng giống như một ngôi đền thần đạo thu nhỏ, 

trong đó có đặt một chai sake và Kagami mochi. 

Tất cả đều mang ý nghĩa riêng, giải thích thì hơi 

dài nhưng theo truyền thuyết thì họ tin vào một 

vị thần nào đó để được gìn giữ, với hy vọng các 

ông thần này sẽ đem đến cho gia đình, cho công 

ty sự thịnh vượng, may mắn, trường thọ và hạnh 

phúc trong năm mới. Không biết các ông thần này 

có đem đến may mắn như mọi người mong đợi hay 

không, nhưng tôi nghĩ là các vị thần này chắc chẳng 
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đến tôi, vì có bao giờ… tôi chưng những thứ này!

Phút giao mùa (Omisoka)

Vì tha phương cầu thực, vì miếng cơm manh áo, 

vì nhiều lý do nên có một số người phải xa lìa nơi 

“chôn nhau cắt rốn”, nhưng cứ vào dịp tết thì đều 

có khuynh hướng về quê. Xe điện, máy bay, xe buýt 

đường xa đều không còn chỗ nếu không đặt trước. 

Nói thế, nhưng chỉ những người nào có gia đình 

muốn cho các cháu về thăm ông bà, muốn tận hưởng 

không khí tết đúng nghĩa, muốn cho bố mẹ già vui 

vẻ… sống thêm vài chục tuổi thì mới “tung cánh 

chim tìm về tổ ấm”; còn giới trẻ thì có những niềm 

vui khác, chẳng hạn tham dự các chương trình ca 

nhạc live show chờ giờ count down (trước giao thừa 

khoảng 5 giây, tất cả cùng đếm ngược từ 5 cho đến 0 

thì… niềm vui òa vỡ) hoặc kéo nhau sang Bali (Indo-

nesia) tắm nắng, sang Hawai trốn lạnh, v.v.

Đêm 31-12, họ quây quần bên mâm cơm thịnh 

soạn hơn ngày thường, nói chuyện đời, xem TV chờ 

đợi “phút giao mùa”. Trong đêm này, có 1 chương 

trình được mọi người xem nhiều nhất là của đài 

NHK tên “Kouhaku Uta Gassen”, với sự góp mặt 

của các ca sĩ nổi tiếng được tuyển chọn dựa trên 

tiêu chuẩn: được yêu cầu nhiều nhất, có ca khúc 
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được yêu chuộng nhất trong năm và không hề có 

tai tiếng, v.v. Các ca sĩ sẽ được chia thành 2 đội: 

nữ thì “đội hồng” (44 người), nam thì “đội trắng” 

(45 người). Tuy nhiên nếu là một ban nhạc có cả 

nam lẫn nữ, thì sẽ ưu tiên cho “giới tính” của ca sĩ 

chính. Ban giám khảo năm nay gồm 8 người thuộc 

nhiều thành phần: cựu danh thủ cờ tướng, nhà văn 

nổi tiếng, diễn viên kịch ảnh, tuyển thủ múa nhịp 

điệu, tuyển thủ boxing, v.v., khán giả hiện diện tại 

hội trường, khán giả tham dự qua truyền hình. Đây 

là chương trình của đài phát thanh quốc gia (NHK) 

với thành phần ca sĩ hùng hậu nhất, chuẩn bị kỹ 

lưỡng nhất so với chương trình của các đài tư nhân 

khác và còn là nơi giới thiệu những thời trang nổi 

nhất trong năm, qua trang phục của các ca sĩ tham 

dự. Cho đến năm 2009, khi nam ca sĩ “bống” Mika-

wa Kenichi và nữ ca sĩ Kobayashi Sachiko còn được 

chọn, ai cũng háo hức muốn xem 2 ca sĩ này sẽ ăn 

mặc thế nào, bộ quần áo đặc biệt chỉ dành cho đêm 

đó và giá có khi… chỉ khoảng 10 triệu thôi (100.000 

mỹ kim), nhưng sau đó cả 2 bị dính vào một “trục 

trặc” nào đó nên bị ra rìa từ năm 2011.

Chương trình bắt đầu từ 7 giờ 15 đến 11 giờ 45, 

chia ra 2 phần: ngoại trừ bài hát mở đầu phải là ca sĩ 

thứ “xịn” (lần này là nhóm Hey! Say! Jump! với bài 

Come On-A My House). Phần đầu thường là các ca 
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sĩ, ban nhạc tham gia lần đầu tiên hay vài lần, phần 

2 là phần ca sĩ kỳ cựu, càng về sau càng hấp dẫn. 

Bài hát trong chương trình không cứ phải là bài hát 

mà ca sĩ đó nổi tiếng trong năm mà là bài hát được 

nhiều người yêu chuộng, có nghĩa là khi nhắc đến 

bài hát đó thì phải nhớ ngay ca sĩ đó, chẳng hạn nữ 

ca sĩ Takahashi Mariko của “đội hồng” năm nay đã 

hát bài “For You” nổi tiếng từ năm 1982.

Sau 4 tiếng 30 phút tranh tài, hai đội được toàn 

ban giám khảo chấm điểm. Lần thứ 68 này thì cờ 

chiến thắng lại được trao cho “đội trắng”. Tính số 

lần thì “hồng” thắng 31,  “trắng”  thắng 37 lần.

Và  bữa  cơm  ấm cúng tiếp tục kéo dài chờ “phút 

giao mùa” và thế nào cũng có bát mì toshikosi soba, 

thứ mì truyền thống của người Nhật. Theo tôi, bình 

thường thì bát mì này không thể sánh bằng… tô 



411

chuyện xứ phù tang

phở, tuy nhiên ngay đêm đó, bát mì ngon không 

thể tả… hơn hẳn tô phở. Chắc có lẽ vì… kimochi 

(cảm giác).

Đúng 0h đêm giao thừa (Omisoka) thì đồng loạt 

có những hồi chuông vang lên lanh lảnh “khắp 

không trung”, không biết là chuông… từ các ngôi 

chùa trên toàn quốc Nhật hay chuông nghe qua 

truyền hình và vang đúng 108 lần. Theo giải thích 

thì 108 hồi chuông này sẽ xua đuổi 108 ham muốn 

trần tục khiến con người khổ sở. Từ giây phút đó, 

nếu không ngại “lạnh”, thiên hạ sẽ xuất hành (hat-

sumo) đến các chùa hay đền và “đường trần dập dìu 

người đi hái lộc đầu năm”.

Ngày đầu một năm

Người Nhật nhất là giới trẻ thường hẹn nhau 

ở đâu đó từ trước sáng sớm để cùng nhau nhìn 

ngắm cảnh mặt trời mọc với mong muốn một khởi 

đầu mới tốt đẹp. Cũng vào giờ đó, các đài truyền 

hình thường trực tiếp hình ảnh mặt trời mọc tại 

các điểm khác nhau trong nước Nhật để người dân 

cùng chiêm ngưỡng.

Mồng một tết ở Việt Nam, dân Việt thường kéo 

nhau đi Lăng Ông để “cầu thanh đắc lộc”, còn 

người Nhật hay đi đến những chùa hay đền để cầu 
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nguyện cho “năm mới hanh thông”. Cũng như Việt 

Nam, các trẻ em rất mong Otoshidama (tiền lì xì, 

mừng tuổi) từ người lớn, các em càng lớn thì bố mẹ 

càng… khổ.

Còn một nơi nữa mà nhiều người muốn “xuất 

hành” trong ngày đầu năm nữa là các cửa hàng lớn 

(quần áo, đồ điện, v.v.) để mua được những “túi 

lộc” (fukubukuro-lucky bag), chẳng hạn giá một “túi 

lộc” có giá là 15.000 yen (khoảng dưới 150 mỹ kim) 

nhưng “nội dung” của túi lộc tính theo giá bán ngày 

thường có thể là 50.000 yen hay hơn nữa (500 mỹ 

kim). Năm ngoái, tôi được “rủ rê xếp hàng” và được 

hứa là sẽ “đến đón tận nơi và đưa về tới chốn”, 

nhưng tôi từ chối vì “Ba giờ sáng thức dậy, xếp hàng 

cho đến 9 hay 10 giờ trong cái lạnh xé da. Lỡ mua 

được những thứ tuy rẻ nhưng không ưng ý thì sao? 

Trời ơi, tại sao lại phải khổ như thế?”. Đúng giờ mở 

cửa, thiên hạ ào vào và ai nhanh tay thì “lộc” cứ tha 

hồ mà xách về. Nói tóm lại “lộc” xin ở chùa là lộc 

“tượng trưng”, còn “lộc” tại các cửa hàng lớn là lộc 

“chính hiệu con nai vàng ngơ ngác”.

Ngày mồng hai và mồng ba thường thường người 

ta đi thăm viếng bạn bè, người thân, đồng nghiệp 

và cũng không ít người đi xem chạy tiếp sức, tiếng 

Nhật gọi là Ekiden (駅伝 - âm Việt là “mã truyền” 

nghĩa là truyền tin cho nhau bằng ngựa).
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Bộ môn này ra đời tại Nhật Bản cách đây khoảng 

100 năm. Có rất nhiều giải Ekiden trên toàn quốc 

Nhật, nhưng chỉ có một giải được trực tiếp truyền 

hình và nhiều người theo dõi nhất là giải Tokyo 

Hakone Ekiden.

Đối tượng tham dự là nam sinh viên tại các trường 

đại học và cao đẳng trên cả nước. Tokyo Hakone Ek-

iden được tổ chức vào ngày 2 tháng 1 hàng năm, và 

kéo dài trong 2 ngày, mỗi đội gồm 10 tuyển thủ, họ 

phải hoàn tất chặng đường đua dài gần 220 km.

7 giờ sáng ngày 2 tháng 1, các tuyển thủ xuất phát 

từ Otemachi (Tokyo, trước cửa tòa báo Yomiuri) họ 

sẽ đến địa điểm Hakone, sau khi qua 5 trạm chuyển 

tiếp tại Tsurumi, Totsuka, Hiratsuka, Odawara với 

đoạn đường dài 107,5km. Và 7 giờ sáng ngày 3-1 họ 

lại trở về Tokyo, đoạn đường dài 109,6 cây sổ. Tại 

mỗi trạm chuyển tiếp sẽ có một tuyển thủ đợi sẵn 

ở đó để nhận “tasuki” (một chiếc khăn) rồi tiếp tục 

chạy đến trạm kế tiếp. Nhiều khi, chờ lâu quá... mà 

vẫn chưa thấy phe ta chạy đến, thì phải đành lấy 

một “tasuki” khác rồi tiếp tục cuộc thi chứ biết... 

“chờ em chờ đến bao giờ”. Họ chạy trong tiếng reo 

hò, cổ võ của bạn bè, người đi xem đứng đầy hai 

bên đường.

Đối với người Nhật, thì ngoài yếu tố rèn luyện 

thể xác thì Ekiden còn là môn thể thao, mang tinh 
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thần đồng đội, sức mạnh của đoàn kết.

Món ăn, món uống

Người Nhật thường uống Nihon-shu (rượu Nhật) 

đặc biệt dành cho ngày Tết với rất nhiều loại tha hồ 

mà chọn, không “gắt” như “đế” của phe ta mà rất 

“nhẹ nhàng”. Nhớ có một lần, đến nhà một người 

bạn Việt lúc buổi trưa mồng 2, “nhân tiện” ông bạn 

mời vài ngụm “amazake” đầu năm, nể tình tôi cũng 

chiêu vài ngụm và rồi cứ thế là tiếp tục... “chiều đi 

lặng lẽ màn đêm dần trôi” lúc nào không biết.

Về món ăn thì Nhật có “osechi” gồm nhiều món 

“nho nhỏ, xinh xinh” đựng trong 3 cái hộp xếp 

chồng lên nhau gồm Ise ebi (tôm hùm), “tai” (cá 

chép), “tazukuri” (cá khô kho), “kamaboko” (chả 

cá), “kazunoko” (trứng cá), “konbu” (rong biển), 

“kuro-mame” (đậu đen), “datemaki” (trứng đúc 

cuộn), “zoni” (súp nóng gồm rau, cá hoặc thịt gà, 

mochi), v.v. Tất cả thường là món nguội trừ zoni, 

đặt trước hay mua ngoài tiệm mang về. Mỗi món 

đều mang ý nghĩa riêng và được giải thích rất rõ 

ràng, nhưng thú thực tôi hoàn toàn không “hảo” 

món Osechi thuần túy Nhật này vì hầu hết là cá... 

nên xin cho phép tôi... lướt qua, nhưng có điều 

những món ăn này rất tốt cho sức khỏe, chả thế 
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mà UNESCO tháng 12 năm 2013 đã chọn “món ăn 

Nhật” (washoku) là di sản văn hóa phi vật thể.

Ngoài ra, cũng còn một loại bánh thường thấy 

gọi là “mochi” làm bằng bột nếp, hơi giống bành dày 

Việt Nam, đem nướng và ăn chung với rong biển, 

hoặc cho vào chè đậu đỏ (shiruko), zoni. Riêng tôi 

chỉ ăn mochi khi có... giò bò, một món “giao lưu” 

Nhật-Việt “ và cứ bị “mẹ cháu” khiển trách hoài: 

Gớm, ở đâu mà sẵn cho ông thế?

Trên đây là ghi nhận của cá nhân tôi về Tết Người 

sau hơn nửa đời người ở Nhật, rất chủ quan và... đại 

khái. Xin tha thứ và mời quí vị đọc tiếp

“Tết mình”

Nhập gia phải tùy tục, vả lại ngày Tết Ta phải đi 

cày nên người Việt thường lấy Tết Người làm Tết 

Mình. Tôi được hưởng Tết Mình từ lúc “Hội Xuân” 

xuất hiện vào năm 1983 do sáng kiến của ông bạn 

tôi đang là thông dịch cho trại tị nạn Misono, Fu-

jisawa.

Khi Hội Xuân được “bày ra”, trại gồm những tay 

chiến của nấu nướng đã nghĩ ra nhiều món “quá 

sức” Việt Nam và đụng ngay khó khăn: nguyên vật 

liệu, gia vị lấy đâu ra vì ở Nhật tìm không phải dễ.
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- Có một bác chuyên làm giò thủ, muốn ngon phải 

tìm bằng được cho bác đầu heo. Tìm đâu bây giờ? 

Nhưng với truyền thống “nantoka naru” (thế nào 

cũng xong) của quân ta, không biết tìm thế nào mà 

một hôm lúc tôi ghé nhà bếp trại, tôi muốn… xỉu vì 

cả chục cái đầu ông “trư bát giới” xếp hàng dài trước 

mặt. Hỏi ra thì biết là quân ta đã hỏi từ “người này” 

sang “người nọ” lung tung cả lên rồi sang đến “người 

kia” thì được chỉ phải lên tận Ueno (cách trại gần 2 

tiếng đồng hồ xe điện), nơi có chợ người Đại Hàn bán 

những thứ giống y chang Việt Nam.

- Có anh hàng “phở chuyên nghiệp” bên nhà 

tình nguyện trổ tài với điều kiện phải đủ “đồ nghề”, 

nếu không thì... mất tiếng. Thịt thà, xương xẩu thì 

không đến nỗi, nhưng gia vị và bánh phở thì làm gì 

mà có, chả lẽ bánh phở mà dùng sợi udon (giống sợi 

bánh canh)? cũng giống như bún riêu mà dùng sợi 

spaghetti của Ý thì nó sẽ ra cái “giống” gì? lại phải 

đặt mua tận bên Thái, tất cả gửi bằng máy bay.

- Có một chị chuyên làm bánh chưng giò chả, 

chị vui lòng đóng góp nếu: các anh đi tìm cho tôi lá 

dong nếu không thì lá chuối và… hàn the, không 

có thì bánh không có màu xanh của lá và giò thì bở 

không dính lại. Không biết ông trưởng trại đi “liên 

hệ” với ai chở về trại nửa xe lá chuối, và tôi phải 

lãnh nhiệm vụ tìm hàn the cho bằng được. Tôi tra 
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tự điển từ tiếng Việt qua tiếng Anh (borax) rồi từ 

Anh qua Nhật biết được tên gọi hàn the là “hosha”. 

Tôi vào tiệm thuốc tây gọi mua nửa ký, người bán 

hỏi: ông mua thuốc này dùng vào việc tẩy rửa, khử 

trùng? Tôi giật mình nhưng ừ đại, về nói lại với chị, 

chị bảo: Úi giời, người ta ăn cả mấy chục đời ở Việt 

Nam rồi mà có chết thằng Tây nào đâu.

- Có một món không thể thiếu trong bàn nhậu 

là hột vịt lộn. Người Nhật ít ăn vịt chỉ ăn gà, thế thì 

hột gà lộn ở đâu có? Nghĩ đi nghĩ lại, phe ta “đột 

nhập” vào thẳng trại nuôi gà hỏi mua trứng gà ấp 10 

ngày. Chủ trại gà hỏi mua để làm gì và mấy ông lấy 

gì mà ấp? Nhanh trí, phe ta trả lời: chúng tôi mua 

về để… cúng ngày Tết.

Dài giòng để quí vị thấy “cái thuở ban đầu đầy 

khó khăn ấy”. Bây giờ thì quá ư là đầy đủ, lẽ dĩ 

nhiên là không thể so sánh với những nước có 

Hội xuân đầu tiên tại Misono Fujisawa (1984) - Hội Xuân 

Mậu Tuất 2018
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nhiều người Việt định cư. Cứ “alô là có hàng đem 

tới tận nhà”. Người thưởng thức chỉ có “nhiệm vụ”: 

chọn món nào có giá phải chăng, vừa miệng, hay 

cũng có thể tự mình làm lấy ở nhà.

Trên Kanto thì hội xuân “di chuyển” từ Miso-

no (Fujisawa), khuôn viên nhà thờ Ignatious (trung 

tâm thành phố Tokyo), khuôn viên nhà thờ Fuji-

sawa, công viên Shonandai và năm nay lại trở lại 

nhà thờ Fujisawa…, còn ở dưới Kansai thì bây giờ 

quân ta không tổ chức Hội Xuân nữa mà tổ chức 

Hội Tết... Ta tại những khuôn viên nhà thờ nằm 

trong khu vực nhiều người Việt định cư như Hime-

ji, Kobe, Osaka...

oOo

Thời đó còn trẻ, còn khỏe, tôi đã gặp mấy 

“thằng” em toàn là dân chơi nhạc từ phương xa 

như Osaka, Wakayama. Tụi tôi kết nhau văn gừng 

văn nghệ suốt bốn mùa lá đổ. Vừa hội xuân Kanto 

sáng mồng một xong là phải chuẩn bị cho hội xuân 

Kansai sáng mùng 3.

Nhà tôi trở thành điểm tập trung, cứ trước tết 

1 ngày là bao nhiêu nhân tài văn nghệ đều có mặt 

để tập cho chương trình văn nghệ mừng Xuân mới. 

Bố tôi luôn miệng nhắc nhở mẹ tôi: “bà chuẩn bị 

cho mấy cậu mấy cô ở xa về”, mẹ tôi vất vả vì phải 
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lo cho cả chục con người, nhưng bà vui lắm. Tụi 

tôi không đón giao thừa bằng món Nhật, mà bằng 

những món thuần túy Tết Việt Nam mà mẹ tôi đã 

dày công nghiên cứu.

Mới đó mà đã vài chục năm, bố mẹ tôi đã ra đi 

cả, mấy thằng em thì mỗi người mỗi ngả, có thằng 

bỏ “nghề”, còn có thằng thì vẫn kiên trì “tay đàn 

tay cuốc” góp mặt trong những sinh hoạt cộng đồng 

dưới vùng Kansai.

Tháng 4-2012 tụi tôi gặp nhau tại Tokyo, Kobe 

lúc Thanh Lan-Lâm Thúy Vân sang Nhật tham dự 

“lễ khánh thành bia tạ ơn của người Việt tị nạn tại 

Nhật”, tôi bị… ra rìa vì “tiếng đàn nghe vụng quá” 

mà chỉ được phép “nói nhăng nói cuội”. Tháng 12-

2012, tháng 3-2013 gặp lại mấy người bạn cùng lứa 

tuổi đã trên 6 bó tại Nhật, tại Hoa Kỳ, tôi cũng “ra 

chiêu” nhưng chả còn được như xưa sau gần mấy 

tháng tập lại muốn... sưng cả tay.

Hội Xuân năm nay (2014), tại công viên Shon-

andai (Kanagawa) ngồi trong lều nhìn ra ngoài sân 

khấu lộ thiên, thấy có nhóm nhạc trẻ lạ hoắc không 

biết từ đâu tới, chơi nghe cũng “cảm động”, tôi “bùi 

ngùi” nhớ lại mấy chục năm trước, tại Hội Xuân Ig-

natious (Tokyo) bố tôi và mấy ông bạn lúc đó cũng 

đứng trong lều nhìn ra xem tôi và mấy thằng em 

“múa may” rồi cười tủm tỉm. Sao mà giống nhau 
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thế? Còn mấy thằng em tôi đã làm gì trong những 

ngày tết? tụi nó có chơi nhạc không? hay là cũng 

đang trong “tâm tình tưởng nhớ” giống như tôi?

Hồi xưa quậy tứ tung, mà công nhận vui thiệt. 

Bây giờ thì“quân ta” mỗi người mỗi ngã, chỉ còn là 

nhớ nhung và nhung nhớ. “Tiếc”...

oOo

Tôi đã viết về “Tết Người-Tết Mình” và lại sắp 

đến

Tết Ta

Chả có gì đáng nói cả vì

Tết Ta vẫn phải đi cày

Cày hoài chờ đến…. ngày này sang năm.

Tôi vẫn đón giao thừa tết ta mấy chục năm nay 

kể từ ngày xa nước trong tâm trạng

Đêm nay em thức thi cùng nến 

Ai biết tình em với núi sông 

Mấy sông mấy núi mà xa được 

Lòng chị em ta vẫn một lòng 

(Cũng là thơ Nguyễn Bính)

Xin chấm dứt chuyện Tết Người-Tết Mình-Tết Ta 

ở đây. Mong quí vị bận rộn… với công việc vào dịp 
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Tết Ta, vì rảnh rỗi thì có nghĩa là... quí vị đang thất 

nghiệp hoặc phải “ngồi chơi xơi nước”, chắc chẳng 

có nỗi chán chường nào hơn nữa vì suốt ngày cứ 

phải “tôi nhìn tôi… trên vách”.

Nhớ nhà quá bạn ta.

Tháng 1-2014 - hiệu đính tháng 1-2018
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N

ăm 2011, khán giả tại Nhật đã được xem 

phim The Last Samurai (Taiheiyou-

no kiseki: Fokkusu to yobareta otoko: 

Kỳ tích của Thái Bình Dương, người đàn ông được gọi 

là Fox) của đạo diễn Hirayama Hideyuki. Không biết 

ông đã lấy hình ảnh của nhân vật nào mà dựng thành 

phim? Tuy nhiên đã có một điểm vài tương đồng với 

một nhân vật tạ thế tại Nhật Bản vào ngày 16 tháng 1 

năm 2014, người được báo chí Nhật Bản mệnh danh là 

“người chiến binh cuối cùng của thế chiến thứ hai”, 

và cũng là người được một website của Trung Quốc 

tên “ifeng” (鳳凰網), dù luôn luôn hằn học chỉ trích 

Nhật Bản, đã phải nhận định: “Ông là một quân nhân 

đích thực” và “cả thế giới phải học hỏi tinh thần của 

người chiến binh này”. Ông là người thế nào và đã 

sống ra sao? Xin mời đọc tiếp.

Người chiến binh  
cuối cùng
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Ông tên Onoda Hiroo, chào đời vào ngày 19 

tháng 3 năm 1922 tại làng Kamekawa thuộc tỉnh 

Wakayama, là con trai thứ tư của một gia đình mà 

bố là nghị viên tỉnh, mẹ là cô giáo. Cuộc sống ấu 

thơ của ông bình thường như những trẻ trong làng 

khác, nếu gọi là nổi bật thì chỉ là chuyện ông là một 

tuyển thủ kiếm đạo được cử đi thi đấu khi còn học 

bậc trung học đệ nhất cấp (bây giờ gọi là... cấp 2). 

Sau khi học xong lớp 9, ông làm việc cho một công 

ty mậu dịch có chi nhánh đặt tại Trung Quốc, nhờ 

đó biết thêm tiếng Trung Quốc. Anh em của ông 

đều là quân đội, anh cả là bác sĩ quân y, anh thứ là 

đại úy, em là thiếu úy.

Tháng 12-1942 lúc đang làm việc tại Thượng Hải, 

thì tròn 20 tuổi, đến tuổi động viên nên “ông đi 

vào quân đội, mà lòng… thì chưa hề yêu ai” (lời bài 

hát Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh). Kinh 

qua nhiều trường lớp huấn luyện quân sự, tháng 

12-1944, với cấp bậc thiếu úy, nói được tiếng Anh và 

tiếng Tàu, ông được cử đến Phi Luật Tân nhận công 

tác tình báo, truy tìm những tin tức của “địch”. 

Khi trình diện đơn vị mới, trước hàng quân, trung 

tướng Yokoyama Shizuo, tư lệnh sư đoàn 8 thuộc 

quân đoàn thứ 14 đã ra khẩu lệnh: “Không được 

tự sát cho dù oanh liệt đến đâu. 3 năm hay 5 năm, 

chắc chắn sẽ có quân tiếp viện, dù chỉ còn 1 người 
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gặm cùi dừa để sống, vẫn phải cố gắng chiến đấu. 

Ta nói lại một lần nữa: không chấp nhận các ngươi 

tự sát dù oanh liệt”. Tại đây, ông đã được bộ chỉ huy 

cung cấp tất cả những tin tình báo của đối phương 

và kế hoạch chiến đấu với lực lượng Hoa Kỳ ngay cả 

trong trường hợp Nhật Bản bị chiếm đóng.

Ngày 31 tháng 12-1944, ông được điều đến đảo 

Luwang. Trong lúc đang chuẩn bị cho một kế hoạch 

chiến đấu trường kỳ thì có lệnh phải rút một phần 

lực lượng để tăng cường cho chiến trường khác. 

Ngày 28-2-1945, lực lượng còn lại của ông bị dồn 

vào ngõ bí, vì sự truy kích của một lực lượng Hoa 

Kỳ mới đổ bộ lên đảo cộng thêm hỏa lực của những 

chiến hạm Hoa Kỳ khiến ông và đồng ngũ đã phải 

lẩn trốn vào rừng, tiếp tục du kích chiến để chờ 

đoàn quân tiếp viện trở lại theo kế hoạch.

Chiến đấu và Sinh tồn

Đến tháng 8-1945 dù quân Nhật đã thảm bại nặng 

nề trên khắp các chiến trường, nhưng vẫn chưa có 

lệnh tan hàng, ông và 3 binh sĩ dưới quyền là Akat-

su Yuichi, Shimada Shoichi, Kozuka Kinshichi vẫn 

tiếp tục mở các cuộc đột kích vào căn cứ radar Mỹ 

đặt trên đảo vì nghĩ rằng: Phi bị Mỹ chiếm đóng và 

chính phủ Phi đương thời chỉ là bù nhìn của Mỹ. 
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Nếu tính lại thì số lần đột kích lên đến hơn 100.

Vũ khí của các ông dùng là loại súng trường 

kiểu 99, kiểu 38 và lưỡi lê… đạn dược thì lấy thuốc 

súng từ đạn của chiếc máy bay bị bắn rớt rồi chế 

lại thành đạn cho vũ khí của mình. Với một radio 

transistor, nhờ theo các khóa huấn luyện kỹ thuật, 

các ông đã sửa lại thành máy nhận tin sóng ngắn có 

thể nghe được tin tức các đài phát thanh thế giới, 

rồi dùng ăng ten dây cáp đánh cắp được từ căn cứ 

Mỹ để tiếp tục nhiệm vụ tình báo, nghe ngóng tin 

tức bên ngoài hoặc… tìm cách liên lạc với quân tiếp 

viện mà mấy ông vẫn nghĩ là còn ở đâu đó.

Để sinh tồn, cả 3 đã tự mở những cuộc tấn công 

vào làng, vào căn cứ Mỹ để “cướp lương thực”, săn 

bắn thú hoang lấy thịt phơi khô, ăn dừa để sống...

Sau vài năm chiến đấu, Akatsu đã ra hàng vào 

tháng 6-1950 (cũng có tin trong một cuộc đụng độ 

Akatsu bị thương bất tỉnh được quân Mỹ cứu sống). 

Shimada chết vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, còn Ko-

zuka thì chết vào ngày 19 tháng 10 năm 1972 trong 

các cuộc giao tranh với lực lượng Phi. Khi thấy xác 

Kozuka, chính phủ Phi đã liên lạc với chính phủ 

Nhật. Bộ Y Tế Nhật cùng với gia đình ông Kozu-

ka đến “hiện trường” để nhận mặt, chị ruột của 

ông Onoda cũng có mặt để kêu gọi Onoda ra hàng, 

nhưng ông này vẫn biệt vô âm tín.
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Còn một mình, ông tiếp tục mở những cuộc tấn 

công lẻ tẻ vào căn cứ Mỹ, tiếp tục “nhiệm vụ” thu 

thập tin tức của “đối phương”.

Phát hiện

Nhờ việc binh nhất Akatsu hàng phục vào năm 

1950 và trở về Nhật năm 1951 mà chính phủ Nhật 

biết là vẫn còn 3 người còn trốn trong rừng. Từ năm 

1954 trở đi, Nhật đã dùng nhiều hình thức như trực 

thăng kêu gọi, rải truyền đơn, tổ chức các nhóm tìm 

kiếm, nhưng không có kết quả. Nghĩ là ông không 

nắm vững tình hình bên ngoài nên những toán tìm 

kiếm đã cố tình để lại trong rừng những báo chí 

Nhật có đăng tin tức của Nhật Bản như tin Hoàng 

Thái Tử đương thời lấy vợ (bây giờ là Thiên Hoàng 

Akihito) (1959), Tokyo tổ chức Olympic (1964), Nhật 

Bản đã có Shinkansen (1964), v.v… để ông “mở 

mắt”. Đến ngày 20-2-1974, Suzuki Norio, một lãng 

tử trẻ thuộc “thế hệ không biết chiến tranh”, vì yêu 

cái tính bi hùng của những người lính bất khuất đã 

vào rừng tìm kiếm, phát giác rồi tiếp xúc được với 

ông. Suzuki đã nói rất rõ về tình trạng bên ngoài và 

khuyên ông ra đầu thú, Onoda cho biết là đã nhặt 

và đọc được những tài liệu của ai đó để lại trong 

rừng và biết Nhật có nhiều thay đổi nhưng từ chối 

ra hàng vì chưa có lệnh.
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Quân Lệnh… tan hàng

Suzuki đã mang tin này về Nhật Bản và ngày 9-3-

1974, thiếu tá Taniguchi Yoshimi, người trực tiếp 

chỉ huy ông đã đến Luwang. Gần khu rừng mà On-

oda đang ẩn náu, thiếu tá Taniguchi dùng loa kêu 

gọi Onoda ra trình diện. Phải chờ một ngày sau 

(10-3-1974) thì thiếu úy Onoda, trong bộ quân phục 

bạc màu nhưng rất chỉnh tề được ghép bằng nhiều 

mảnh, mới chịu xuất hiện. Sau khi ông báo cáo tình 

trạng của đài Radar Mỹ trên đảo sau nhiều năm thu 

thập, thiếu tá Taniguchi đọc quân lệnh chấm dứt 

nhiệm vụ chiến đấu của nhóm ông do đại tướng 

Yamashita Tomoyuki ban hành vào thời chiến. Với 

tâm trạng sẵn sàng chịu tử hình vì đã giết và làm bị 

thương trên 30 người gồm dân Phi, lính Mỹ, ông đã 

chính thức… “từ bỏ vũ khí”.

Buổi lễ tiếp nhận đầu hàng tại một căn cứ Phi 

đã diễn ra vô cùng trang trọng dưới sự chứng kiến 
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của Tổng Thống Marcos Phi Luật Tân. Ông hô to 

“Thiên Hoàng Vạn Tuế” rồi trao thanh kiếm cho 

tổng thống Phi, và nói: “Tôi sẵn sàng chịu tất cả mọi 

hình phạt.” Tổng thống Phi nhận và nói: “Chúng 

tôi trả lại cho ông, vì kiếm này biểu hiện cho sự 

trung thành của một người lính”. Tổng thống Mar-

cos đã gọi ông là “một quân nhân tuyệt vời”. Chiếu 

theo luật pháp Phi thì ông là người có tội và phải 

chịu xét xử, nhưng vì lý do: “ông không tin là chiến 

tranh chấm dứt và tiếp tục chiến đấu”, nên những 

hành động của ông chỉ là hành động vì nhiệm vụ, 

vì sống còn, cộng thêm lời yêu cầu của chính phủ 

Nhật nên chính phủ Phi quyết định ân xá.

Về lại cố hương

Ngày 12-3-1974, ông trở lại Nhật, câu nói đầu tiên 

của ông là: chiến tranh đã thực sự chấm dứt. Đài 

truyền hình NHK trực tiếp chuyện ông trở về trong 
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suốt 66 phút, đã có 45,4 % dân chúng theo dõi sự 

kiện này, một trong những kỷ lục rất cao từ trước 

tới nay.

Trong cuộc họp báo, ông đã trình bày lý do không 

ra hàng là vì chưa có lệnh. Ông tâm sự:

- Tôi rất buồn vì sự hy sinh của 2 đồng đội.

Một nhà báo đặt câu hỏi:

- Nếu không gặp được ông trong rừng thì ông sẽ 

làm gì sau đó? Ông trả lời:

- Tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ của một người lính. 

Năm nay tôi đã 51, tôi nghĩ là sẽ sống cho đến 60 rồi 

mở một cuộc tấn công cuối cùng vào căn cứ radar 

Mỹ và sẽ chết ở đó.

Ông được chính phủ Nhật tặng 1 triệu yen và rất 

nhiều tiền tặng từ những người Nhật để “làm lại 

cuộc đời”. Lúc đầu ông không nhận nhưng sau đó 

thì phải nhận và đã cống hiến tất cả số tiền cho đền 

tử sĩ Yasuguni. Cũng có dự định sắp xếp để ông gặp 

Thiên Hoàng Hirohito, nhưng ông từ chối vì: “tự tôi 

quyết định việc trốn trong rừng nên tôi nghĩ ngài sẽ 

không có điều gì để nói với tôi cả”. Một trong việc 

mà ông làm đầu tiên khi về nước là đến viếng mộ 

của hai đồng đội Shimada, Kozuka.
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Gầy dựng cuộc đời

Khác với Yokoi Shoichi, sau 28 năm trốn tránh 

trong rừng núi Guam, trở lại Nhật hai năm trước 

(1972) đã nhanh chóng hội nhập đời sống mới, ông 

Onoda thì cảm thấy ngộp với sự chật hẹp, không 

thênh thang như trong… rừng, chưa quen với cuộc 

sống quá đầy đủ tiện nghi, thỉnh thoảng phát sợ khi 

nghe tiếng trực thăng của giới truyền thông mà cứ 

nghĩ là trực thăng địch. Tháng 4-1975, ông đã cùng 

người vợ mới cưới sang Ba Tây lập nghiệp chung với 

người anh trai trong một trại nuôi bò có diện tích 

lớn hơn phi trường Narita.

Năm 1980, ông đã bị shock khi nghe tin tại Nhật 

xảy ra một vụ giết bố mẹ mà thủ phạm là một học 

sinh trẻ bị ở lại lớp, đưa ông đến suy nghĩ “Các trẻ 

em đã làm mất chính mình trong một Nhật Bản 

giàu mạnh”, ông trở lại Nhật và quyết định “sẽ phải 

làm một việc gì hữu ích với quãng đời còn lại”.

Năm 1984 ông thành lập “tư thục thiên nhiên 

Onoda” nằm trong núi thuộc tỉnh Fukushima, 

dùng kinh nghiệm sống của mình trong suốt 29 

năm trong rừng dạy cho các học sinh trẻ tinh thần 

trân quí thiên nhiên. Hãy nghe “đệ tử” thuộc lứa 

tuổi 15 hay 16 tâm sự: “Ông bắt chúng tôi đi chân 

không trong suốt mấy ngày trời, lúc đầu thì đau, 

nhưng vài ngày thì không còn cảm thấy” hay “bình 
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thường thì ông rất hiền nhưng ông rất khó khi dạy 

chúng tôi cách dùng lửa”.

Có thể tóm gọn châm ngôn sống của ông là: “Vấn 

đề quan trọng là khả năng, nghĩa là phải hiểu rõ: 

biết mình có cái gì và không có cái gì, rồi hành động 

trong tinh thần trách nhiệm”.

Ông vẫn đi đi về về giữa Ba Tây và Nhật Bản để 

vừa làm việc vừa thực hiện ý nguyện của mình.

Những giai thoại

- Trước khi lên đường, mẹ ông đã trao một đoản 

kiếm ngắn và dặn dò: nếu sa vào tay giặc, bằng đoản 

kiếm này, trong những giây phút cuối cùng con hãy 

xử sự sao cho xứng đáng. Tuy nhiên, ông đã không 

phải dùng đoản kiếm này để tự xử và đã trả lại cho 

“khổ chủ” 29 năm sau đó.

- Trong cuộc chạm súng với cảnh sát Phi vào 

tháng 12-1972, đồng đội Kozuka đã bị bắn trúng vai 

khiến khẩu súng trường rơi xuống đất, sau đó lại 

bị bồi thêm mấy phát vào ngực, Onoda nhặt súng 

của Kozuka bắn trả 5 phát, dùng súng của mình 

bắn thêm 4 phát mở đường máu định mang Kozuka 

theo. Ông lay mạnh nhưng mắt Kozuka đã trắng dã 

và máu phun ra từ miệng, ông đành ngậm ngùi bỏ 
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Kozuka ở lại chỉ đem theo được khẩu súng của đồng 

đội. Sau đó khẩu súng này đã được trao lại cho gia 

đình Kozuka khi ông ra hàng. Chứng kiến trước mắt 

cái chết của đồng đội, Onoda nổi điên nhất quyết 

“trả thù”, vò xé nát tờ truyền đơn của Bộ Y Tế Nhật 

Bản kêu gọi ông ra hàng mà ông nhặt được, giữ 

trong người từ năm 1959. Lễ truy điệu ông Kozuka 

đã được cử hành tại Hachioji vào tháng 11 năm 1972.

- Tại đảo Luwang, nơi ông lẩn trốn, nhà cầm 

quyền tại đó đã quyết định xây dựng “con đường 

mang tên ông” để chiêu mời khách du lịch. Khi 

được Ông Furanton, nhân viên phụ trách du lịch 

thông báo ý định này, ông rất vui vẻ và giúp đỡ tài 

chánh để hoàn thành con đường, nhiều năm sau đó 

ông vẫn đều đều gửi tặng cho trẻ em trong các ngôi 

làng trên đảo piano, dụng cụ học sinh.

- Ông không ra hàng vì nghĩ rằng những lời kêu 

gọi hàng phục chỉ là một sự lừa dối để kết thúc chiến 

tranh, sản phẩm tuyên truyền của quân “chiếm 

đóng”, chính quyền ở Nhật chỉ là chính quyền bù 

nhìn của Mỹ, còn chính phủ lưu vong Nhật Bản thì 

bản doanh đặt ở Mãn Châu đang chuẩn bị tái chiếm 

những vùng đất bị mất. Từ đảo Luwang, khi nhìn 

thấy các máy bay quân sự của Mỹ bay đến mặt trận 

Triều Tiên, ông tin là chính phủ lưu vong đã bắt 

đầu phản kích, và khi nhìn thấy máy bay quân sự 
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của Mỹ bay đến chiến trường Việt Nam từ căn cứ 

quân sự Mỹ ở Philippines, ông tưởng là Mỹ đang 

tấn công Nhật Bản. Những điều này trùng hợp với 

kế hoạch mà ông đã được học và nghe tại căn cứ 

Futamata hay tại các chiến trường.

Được biết, Luwang là một hòn đảo nằm gần 

“cửa” ra vào hải cảng Phi Luật Tân, từ hòn đảo này 

có thể quan sát sự di chuyển của các quân hạm, 

máy bay của lực lượng Hoa Kỳ.

- Tuy nhiên cũng có một số nhỏ báo chí đã nêu 

ra nghi vấn: ông biết hay không biết Nhật đã đầu 

hàng? Trong số người nghi ngờ có nhà văn Tsu-

da Shin, trong quyển “3 tháng trời với anh hùng 

ảo tưởng-thiếu úy Onoda” đã chỉ trích và nêu giả 

thuyết: ông không dám ra đầu thú vì sợ bị dân 

làng trả thù, vì đã “lỡ” giết và làm bị thương nhiều 

người. Cũng vì một vài nghi ngờ “nho nhỏ” đó, đã 

là một lý do khiến ông bỏ Nhật sang Phi sinh sống 

vào tháng 4-1975.

- Thú vui duy nhất của các ông là nghe trực tiếp 

truyền thanh chương trình đua ngựa tại Nhật và 

hay “cá độ” với đồng đội của ông là Kozuka là ngựa 

nào về nhất.
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Vĩnh biệt ông

Bà Onuki Kazuko em vợ của ông kể lại: Vì viêm 

phổi nặng, đầu tháng 1 năm nay (2014), anh cảm 

thấy trong người khó chịu, gia đình đã đưa anh vào 

bệnh viện. Vài ngày sau đó, hình như biết trước 

ngày đã gần kề, anh ra hiệu bằng ánh mắt muốn 

gặp mọi người thân. Hỏi, anh chỉ trả lời bằng cách 

gật đầu hay lắc đầu. Nhưng khi nghe nói là có giới 

báo chí muốn thu tin, mắt anh bỗng sáng lên như 

muốn ngồi dậy trở về nhà. Tôi nghĩ là anh muốn 

nói rất chi tiết lúc anh còn chiến đấu trong rừng 

nhưng anh sẽ không nói gì về cá nhân anh vì con 

người anh là như vậy, nghiêm khắc với chính mình 

và không bao giờ thổ lộ những gì bất mãn.

Và “người chiến binh cuối cùng” của một dân 

tộc: “phải anh hùng lắm thì mới là người Nhật 

được”* đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16 tháng 

1 năm 2014, hưởng thọ 91 tuổi để lại hậu thế bao 

niềm kính phục. Kính chúc hương hồn ông bình 

yên an nghỉ ngàn đời nơi cõi ấy.

oOo

Trích trong bài viết: “Nhật Hoa trong năm Giáp 

Ngọ” của tác giả Võ Thành Văn đăng trong số báo 

Việt Báo Xuân Giáp Ngọ.

Trên lãnh thổ ấy, diện tích có thể canh tác chỉ 
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được 12%, tại ba bình nguyên lớn, lại chia cắt bởi 

núi rừng và nhiều con sông ngắn, ít thuận lợi cho 

vận chuyển. Là một quần đảo, nước Nhật thật ra 

chỉ có một số ốc đảo khả dĩ sống được giữa núi và 

nước. Mà sống khá chật vật vì thiếu tài nguyên 

thiên nhiên. Giữa các ốc đảo và biển cả, dân Nhật 

phải dùng thuyền bè và tự nhiên phải giỏi về nghề 

nước. Được trời cho mảnh đất hẩm hiu này, họ tin 

rằng phải là siêu nhân thì mới tồn tại được. Dân 

Tàu có thể cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ, là 

trung tâm văn hóa của thế giới. Hay dân Mỹ thường 

nghĩ là ai ai cũng muốn thành người Mỹ. Dân Nhật 

lại nói ngược: phải anh hùng lắm thì mới là người 

Nhật được.

Tháng 2-2014
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Ă

n hiếp hay bắt nạt (tiếng Nhật gọi là “ijime”) 

là một từ ngữ - một hành động không lạ gì 

với người Việt, lớn ăn hiếp bé, mạnh bắt 

nạt yếu... xảy ra tại khắp nơi có bóng người... hiện diện. 

Đối với người Việt nhất là giới học sinh thường có 2 lựa 

chọn: hoặc tránh xa những kẻ ăn hiếp đúng với tinh 

thần... “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, hoặc kết vây kết 

cánh nhất định “ăn thua đủ”, chứ hình như không một 

học sinh Việt Nam nào lại có cái tư tưởng lạ kỳ không 

thể nào hiểu được như một số học sinh Nhật khi bị ăn 

hiếp: tìm cái chết sau một bức tâm thư... tạ tội đấng 

sinh thành: “cám ơn bố mẹ đã nuôi con, nhưng con 

không thể sống vì chả còn niềm vui mà chỉ có nỗi ê chề 

khi đến lớp”.

Tình trạng ăn hiếp ở học đường đưa đến việc 

không dám đến trường hoặc tìm cái chết đã và đang 

Ijime!
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là một vấn nạn của xã hội Nhật mà các nhà trách 

nhiệm đang phải đau đầu giải quyết. Hết ủy ban 

này, hội tâm lý kia từ dân tới quan họp hành liên 

tiếp với không biết bao nhiêu là đối sách cũng chỉ 

giải quyết được một phần.

Câu chuyện “ijime” này dịp gần đây lại nở rộ khi 

nạn nhân lại chính là người của hoàng tộc Nhật: 

công chúa Aiko, con của hoàng thái tử Naruhito và 

công nương Masako.

Sự việc này nổ lớn vào ngày 5-3 khi phát ngôn 

nhân của bộ hoàng cung là ông Nomura Kazunari 

trong một cuộc họp báo định kỳ cho biết: công 

chúa Aiko 8 tuổi (đang học lớp 2 tại trường Ga-

kushuin (学習院- Học tập viện) dạo gần đây đã trở 

về nhà với vẻ mặt lo âu. Hôm 1-3, công chúa Aiko 

nói là bị đau bụng và không muốn đến trường, 

gặn hỏi thêm thì cô bé thố lộ: cô bị các nam học 

sinh cùng lớp “đối xử thô bạo”, và cô không muốn 

đến trường. Ông phát ngôn nhân này không hiểu 

vì lý do gì cũng rất ấm ớ không chịu giải thích rõ 

“đối xử thô bạo” là đối xử thế nào, chỉ nói chung 

chung là đáng tiếc và đã thông báo sự việc cho 

nhà trường. Một ngày sau, đại diện ban giám đốc 

trường là ông Higashisono Motosama đã họp báo 

gọi là tường trình sự việc. Ông cho biết: ngay khi 

nhận những phàn nàn từ hoàng cung, sau khi tìm 
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hiểu, trường đã tạm tìm ra nguyên nhân: “những 

đối xử gọi là thô bạo” trực tiếp đến công chúa Aiko 

thì hoàn toàn không, chỉ có màn “đấm đá chút 

chút” giữa những nam sinh trong lớp với nhau, 

còn những nghịch ngợm của đám nam sinh “quậy” 

cùng lớp như quăng cặp, rượt đuổi nhau rầm rập 

trong hành lang với khuôn mặt đằng đằng sát khí 

thì rất thường. Vì thế, có thể công chúa Aiko mang 

tâm trạng sợ hãi khi phải chứng kiến những khu-

ôn mặt “nhất qủy nhì ma thứ ba học trò này”, hình 

ảnh mà công chúa chưa bao giờ gặp. Chả biết thực 

hư thế nào vì cả 2 bên trường-bộ hoàng cung đều 

có những giải thích khác nhau. Những ngày sau 

đó, công nương Masako đã phải đích thân dẫn con 

đến trường nhưng 1 ngày chỉ học 1 tiết. Hôm 16-3 

Aiko chỉ có mặt trong một giờ học nhưng lại không 

tham dự nghi thức chấm dứt niên học.

Vài ngày sau, Nhật hoàng và Hoàng thái hậu khi 

được báo cáo đã tỏ vẻ lo lắng khi cháu nội mình bị... 

ăn hiếp còn Hoàng Thái Tử thì “xót xa” tuyên bố: 

Tôi rất đau lòng khi nghe chuyện này, mong mọi 

chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp và yên thắm.

Tưởng cũng nên biết thêm, hoàng thái hậu hiện 

tại vốn xuất thân từ hàng dân giả nên bà chủ trương 

cho con cái đi học ở trường ngoài ngay từ lúc còn bé. 

Vì thế hoàng thái tử và hoàng tử, công chúa hiện tại 



439

chuyện xứ phù tang

đều là những “daisempai” (大先輩- tiền bối) xuất 

thân từ trường mà công chuá con Aiko (後輩- hậu 

bối) đang bị... ăn hiếp.

Có nhiều nguyên nhân được bàn tới bàn lui nào là:

- Nhật Bản là một xã hội thuần nhất, mọi người 

cảm thấy an toàn nếu bản thân mình có những 

điểm tương đồng với những người xung quanh, vì 

thế sự “không giống ai” sẽ mang lại nhiều trở ngại, 

chẳng hạn như một học sinh cứ kém mãi một môn 

nào đó thì rất dễ cho những học sinh khác xúm vào 

ăn hiếp.

- Việc số bà mẹ rời bỏ bếp núc giao hết việc giáo 

dục cho nhà trẻ để đi làm mỗi lúc một tăng, cũng 

đã là một nguyên nhân gián tiếp hình thành tệ 

nạn ăn hiếp, vì công việc bận bịu và đầy căng thẳng 

không có nhiều thì giờ trò chuyện, khiến trẻ cảm 

thấy thiếu sự chia sẻ trở nên yếu đuối. Hoặc ngược 

lại. có những bà mẹ lại tận tình lo lắng cho con từ A 

đến Z, làm và nghĩ hết mọi việc thay con mà không 

cần biết con mình muốn gì. Kết quả là trẻ chỉ biết 

làm theo một qui trình định sẵn và dễ hùa theo tệ 

nạn “ijime”.

- vân vân và vân vân

Hy vọng rất mong manh là chuyện công chúa 

Aiko lần này sẽ là một động cơ trực tiếp để các nhà 
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trách nhiệm động não triệt để hơn trong việc tìm 

ra đối sách thích hợp hầu ngăn chận những manh 

nha của hành vi “ijime” trước khi xảy ra chuyện 

đáng tiếc.

Tháng 4-2010
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T

rong bài viết của tháng 4-2010 có nhắc đến 

câu chuyện “ijime” (ăn hiếp), mà nạn nhân 

là công chúa Ai, cháu nội Nhật Hoàng, con 

gái rượu Hoàng Thái Tử. Xin tiếp tục báo cáo cùng quí vị 

những sự kiện mới xảy ra về chuyện “ijime”.

Tưởng cũng nên nhắc lại một chút là từ năm 

ngoái, công chúa Ai đã bị một nhóm hay một học 

sinh nổi tiếng “quậy” cùng trường trực tiếp hay gián 

tiếp “ijime”, đến nỗi cô phát sợ tìm đủ mọi cách 

thối thác đến trường, lúc thì than đau bụng, lúc thì 

nói là bị cảm, v.v. Phát ngôn viên của Hoàng Cung 

đã phải họp báo... công bố sự thật và đặt vấn đề với 

trường học, lẽ dĩ nhiên phía trường học cũng bối rối 

tìm cách chống chế cũng như tìm... đối sách. Đã gần 

3 tháng trôi qua, tưởng đâu là việc sẽ phải được giải 

quyết tạm êm để nỗi âu sầu của Nhật Hoàng, của 

Ai bảo cháu vua là khổ, 
thì...!
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Hoàng Thái Tử vơi dần... theo năm tháng, nhưng lại 

không phải vậy. Theo một bài viết đăng trên Tuần 

San Tân Triều (週刊新潮) số đề ngày 10 tháng 6 thì:

Dạo này, công chúa mẹ Masako rất ít khi xuất 

hiện, hầu như vắng mặt tại những nơi cần phải có 

mặt chẳng hạn như phải ở cạnh Hoàng Thái Tử trong 

những buổi tiếp tân, trong những chuyến công du 

ngoại quốc hoặc những lần thăm... dân cho biết sự 

tình. Nghe nói công chúa mẹ bị stress vì... chuyện 

công chúa con, vì thế hầu như mấy tháng gần đây 

thì con đi đâu... mẹ theo đó, có nghĩa là công chúa 

mẹ... theo công chúa con đến trường ngồi chờ con 

học xong rồi cùng về nhà. Thường thường, 1 ngày 

có từ 4 giờ học trở lên, nhưng công chúa con chỉ có 

mặt từ giờ thứ hai đến hết giờ thứ ba, buổi trưa ở 

lại trường, cũng như các học sinh khác, công chúa 

con lãnh phần cơm do trường cung cấp, thay vì vào 

lớp ăn chung như mọi khi thì lại cùng công chúa 

mẹ vào một phòng đặc biệt khác dành riêng cho hai 

mẹ con... vừa ăn trưa vừa nói chuyện... đời. Cũng 

theo tin tức từ các “giới liên quan” (báo chí Nhật 

hay dùng nhóm từ này, nhưng chẳng ai biết và cũng 

chẳng ai cần biết “giới liên quan” là ai cả) thì bộ 

Hoàng Cung đã đau khổ và tích cực trong việc tìm 

“đối sách với những học sinh quậy”, một viên chức 

của bộ (ẩn danh) thố lộ: “thủ phạm” vụ ăn hiếp này 
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là một cậu bé tên A (8 tuổi năm ngoái học cùng lớp 

với công chúa Ai) có thể bị mắc một chứng bệnh 

có tên ADHD (attention deficit/hyperactive disor-

der) tiếng Việt tạm gọi là “mất chú ý và quá... hiếu 

động”, những trẻ em bị bệnh này thường không 

chịu ngồi yên, nóng nảy, bứt rứt, lúc nào cũng chỉ 

chực leo trèo, phá phách... Bộ đã đề nghị và trường 

đã kêu bố mẹ của “thủ phạm” khuyên nên đưa cậu 

đi khám bệnh, bố mẹ cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua 

chuyện. Không thấy hiệu quả, nên bộ này lại dự 

định đưa thêm một chiêu nữa: “âm thầm pha thuốc 

trị bệnh ADHD vào phần ăn trưa của cậu”, nhưng 

“chiêu” này bị nhân viên nhà trường phản đối vì 

trong thuốc trị bệnh này có chất kích thích (một 

loại ma túy) muốn dùng phải có toa bác sĩ và phải 

được chẩn bệnh đàng hoàng. Câu chuyện không chỉ 

dừng ở trường học mà lại lan sang chỗ khác.

Cũng theo tin tức từ một ký giả kỳ cựu chuyên 

đặc trách hoàng cung bật mí: bộ này vận động ngầm 

với bộ ngoại giao tìm cách thuyên chuyển bố của cậu 

bé A sang một nước khác, vì nếu bố mẹ đi thì con 

cũng phải đi và như thế thì công chúa Ai hy vọng 

sẽ sống những ngày bình yên... còn lại. Đề án này 

cũng bị phản đối vì “xứ này đâu phải... Bắc Triều 

Tiên muốn đổi ai thì đổi”. Thêm một đối sách nữa 

cũng đã được nghiên cứu: chuyển trường, nhưng 
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chả trường nào dám nhận. Có tin là công chúa mẹ 

định đưa công chúa con sang Thụy Sĩ, vì bố ruột 

của công chúa mẹ Masako sau khi hết nhiệm kỳ 

chủ tịch toà án quốc tế (International Court of Jus-

tice) tại Hague, Hoà Lan vào cuối năm nay sẽ nhận 

nhiệm sở mới tại Thụy Sĩ. Từ giờ đến cuối năm, mẹ 

ruột của công chúa mẹ sẽ sang Thụy Sĩ trước để thu 

xếp nơi ăn chốn ở cho cháu ngoại. Nhưng “đề án” 

này cũng không lấy gì là... trọn vẹn nốt vì không 

lẽ con đi đâu... thì mẹ theo đó? còn Hoàng Thái Tử 

thì... bỏ cho ai? Bộ Hoàng Cung đang vò đầu bức 

trán vì bao nhiêu là vấn nạn không biết phải giải 

quyết ra sao. Tội nghiệp nhất bây giờ là cô bé Ai, 

đến trường thì có mẹ kè kè ở cạnh bên, ai cũng ngại 

đâu ai dám đến gần.

Vài ngày sau khi tờ tuần san Shukan Shin-

cho phát hành, bộ Hoàng Cung đã phủ nhận tất 

cả những “cáo giác” này và cho đây là một hành 

động làm thương tổn đến danh dự của hoàng tộc 

và vợ chồng hoàng thái tử, nhưng... lại không thấy 

yêu cầu phải đính chính. Còn phía tờ tuần san thì: 

“chúng tôi nói có sách mách có chứng mà...”

Nhớ lại một bài hát quen thuộc và xin sửa lại 

một vài chữ cho hợp tình hợp cảnh: “Ai bảo... con 

vua là khổ thì... người đó nói đúng”. Rõ khổ!

Tháng 6-2010
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B

ốn giờ sáng ngày 20 tháng 7, Kim Hiền Cơ 

(48 tuổi), (một trong hai thủ phạm làm nổ 

chiếc máy bay của Đại Hàn vào năm 1987 

khiến 115 người chết

1

), nguyên là một cựu tử tù, nhưng 

sau đó được ân xá) đã đến Nhật trong một chuyến máy 

bay đặc biệt của chính phủ Nhật. Sau đó cô đã được 

đưa thẳng về Karuizawa, Nagano ngụ tạm tại trang trại 

nghỉ mát của... cựu thủ tướng Hatoyama. Chả ai hiểu 

tại sao lại phải ở đây mà không ở nơi khác, dù đã được 

ông Nakai, bộ trưởng bộ nội vụ đặc trách vấn đề bắt 

cóc giải thích cho... có lệ: “Dạo này mùa hè nên tìm 

không ra khách sạn, hơn nữa đương sự muốn có nơi 

rộng rãi để tự làm thức ăn thết đãi một vài gia đình 

có thân nhân bị bắt cóc”.

Có thể nói đây là chuyến viếng thăm khá đặc 

biệt, vượt qua... luật pháp của một cựu tử tù. Theo 

Từ tử tù thành  
quốc khách
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luật nhập cảnh Nhật thì nếu người ngoại quốc nào 

đã bị lãnh án tù giam trên 1 năm thì không được 

vào Nhật mà cựu điệp viên này đã từng bị lãnh án 

tử hình dù được ân xá, ngoài ra cô này còn có một 

tội khác là dùng sổ thông hành giả của Nhật Bản, 

nhưng tất cả đều được xí xoá khi bà bộ trưởng tư 

pháp Chiba Keiko ký giấy đặc biệt... mời cô “tham 

quan” Nhật Bản. Vì thế, chuyến đến Nhật của cựu 

tử tù Kim Hiền Cơ lần này chắc hẳn phải có một 

giá trị nào đó nên được dư luận Nhật Bản đặc biệt 

chú ý, mọi người đều hy vọng cô sẽ cung cấp cho 

những gia đình có thân nhân bị bắt cóc những điều 

họ muốn biết dù chỉ có giá trị vào thời điểm mà cô 

còn ở Bắc Triều Tiên 33 năm trước (tháng 11-1987).

Trong 4 ngày ở Nhật, cô đã lần lượt gặp gỡ thân 

Kim Hiền Cơ & con trai cô giáo Taguchi Yaeko



447

chuyện xứ phù tang

nhân các gia đình có thân nhân bị bắt cóc tại trang 

trại của cựu Thủ Tướng Hatoyama, tại một khách 

sạn ở Tokyo. Qua các đoạn phim, hình ảnh do 

chính phủ Nhật cung cấp, mọi người thấy cô đã là 

đầu bếp chính thết đãi những món ăn mà cô nói 

là học được từ cô giáo bị bắt cóc Taguchi Yaeko cho 

gia đình người anh ruột và cậu con trai của cô giáo 

“thưởng thức”.

Trong các cuộc gặp gỡ báo chí, tất cả mọi người 

mà cô gặp gỡ đều có chung một nhận định: không 

có tin tức gì mới ngoài những điều họ đã biết, tuy 

thế có một câu được nghe cô nhắc đi nhắc lại mãi 

là: “theo tôi thì chắc chắn họ còn sống”. Câu hỏi 

được đặt ra là dựa vào điều gì mà cô dám khẳng 

quyết như vậy? Đúng ngay lúc đó thì, bộ trưởng bộ 

nội vụ đặc trách vấn đề bắt cóc Nakai tuyên bố: “có 

những nguồn tin mà chúng tôi nhận được cho rằng: 

vào thời điểm 6, 7 năm trước cô Taguchi Yaeko vẫn 

còn sống”, trái hẳn với những gì mà Bắc Hàn cung 

cấp là cô Taguchi Yaeko đã chết vào năm 1986.

Không hiểu thông tin mà ông Nakai vừa công 

bố có phải từ cựu nữ tử tù Kim Hiền Cơ hay không 

vì không thấy Kim Hiền Cơ xác nhận nhưng chắc 

chắn phải có một sự liên quan nào đó. Mức độ 

xác thực của nguồn tin được đánh giá cao vì đây 

là phát biểu chính thức từ một bộ trưởng của nội 
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các Nhật dù đã thòng thêm một câu: “có nguồn tin 

cho rằng...”. Vì thế các gia đình có thân nhân bị 

mất tích đều chứa chan hy vọng vì câu nói “theo 

tôi chắc chắn họ còn sống”.

Từ lúc đến cho đến lúc rời Nhật, cựu tử tù Kim 

Hiền Cơ được bảo vệ và tiếp đãi còn hơn... quốc 

khách, đi đâu cũng có xe hộ tống dẫn đường, di 

chuyển đến đâu thì đèn xanh đến đó, hơn cả lúc 

thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo công du Nhật. 

Xung quanh nơi cô trú ngụ, lúc nào cũng có khoảng 

50 nhân viên an ninh chìm nổi bảo vệ cô 24 trên 24. 

Khi di chuyển từ trang trại của thủ tướng Hatoya-

ma đến một khách sạn khác, cô còn được “bát phố 

Tokyo” bằng máy bay trực thăng đặc biệt chỉ dành 

riêng cho VIP. Bộ trưởng Nakai giải thích: “có lẽ suốt 

đời cô này chắc chẳng bao giờ được ra nước ngoài 

lần thứ hai, nên nhân lúc di chuyển, tôi đã yêu cầu 

máy bay trực thăng lượn một vòng Tokyo cho biết 

phố biết phường, có gì đâu mà ầm ĩ thế”.

Dưới mắt nhìn của các đảng đối lập thì đây là 

một sự ưu đãi “thái quá” đối với một “tội đồ khủng 

bố” và đương nhiên là chỉ trích kịch liệt: mục đích 

của chính quyền Kan Naoto trong chuyện này chỉ 

là muốn... chơi nổi, tiêu xài hoang phí. Nhưng qua 

một cách nhìn khác thì các thố lộ của Kim Hiền Cơ 

đã giúp người Nhật hiểu thêm một điều mà trước 
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đây mọi người không thấy rõ: các nạn nhân bị bắt 

cóc đều được Bắc Triều Tiên coi là những “báu vật” 

cần phải gìn giữ kỹ lưỡng chờ cơ hội đổi chác. Có 

vẻ như cơ hội này đã đến qua câu trả lời của một 

nhân vật cao cấp Bắc Triều Tiên đang tham dự Diễn 

Đàn Cấp Vùng Asean (ARF) gì đó tại Hà Nội khi được 

hỏi về chuyện đến Nhật của Kim Hiền Cơ: “đó là 

loại phản bội gia đình và tổ quốc, chúng tôi không 

muốn nói tới”. Nghe thoáng qua thì có vẻ là một lời 

chửi rủa, nhưng đây là lần đầu tiên Bắc Hàn chính 

thức xác nhận Kim Hiền Cơ là một điệp viên xuất 

thân từ Bắc Hàn, điều mà trước đây không bao giờ 

có, vì Bắc Hàn luôn chủ trương: “vụ án Kim Hiền 

Cơ” chỉ là một sản phẩm tượng tượng của chính 

phủ Nam Hàn. Có ngay ý kiến cho rằng: Nhật phải 

nắm ngay cơ hội tốt này, vì thế tại sao lại không cử 

cựu thủ tướng Hatoyama bây giờ đang rảnh rỗi trực 

tiếp bay sang Bắc Hàn thương lượng? Ý kiến cũng 

hay, có thể chính phủ đã nghĩ tới nhưng đang âm 

thầm thực hiện chăng?

3 giờ chiều ngày 23-7, sau 4 ngày 3 đêm “công 

tác” tại Nhật, nữ tử tù Kim Hiền Cơ đã lặng lẽ trở về 

Hàn Quốc với ước mơ: mong có ngày trở lại để hội 

ngộ với cô giáo Taguchi Yaeko, với những nạn nhân 

bị bắt cóc khác vì cô tin rằng: chắc chắn họ còn sống 

vì không thể chết một cách quá dễ dàng như Bắc 
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Triều Tiên đã nói. Thôi thì xin khấn ông trời “cho 

cô được mãn nguyện”.

Tháng 8-2014

1 Kim Hiền Cơ, cựu điệp viên Bắc Hàn, cựu tử tù Nam Hàn; nhận 
một công tác trực tiếp từ Kim Chính Nhật: Gài bom khủng bố chiếc phi 
cơ hành khách của hãng hàng không Đại Hàn để cản trở quốc gia này 
tổ chức Thế vận hội 1988. Chuyến bay 858 khởi hành từ Bagdah–Iraq 
ngày 27-11-1987, chuyển tiếp tại sân bay Dubai của Tiểu vương quốc 
Á rập, dự trù ghé Bangkok trước khi đến trạm cuối là Hán Thành. Tuy 
nhiên chiếc máy bay đã phát nổ trên không phận giữa Miến Điện và 
Thái Lan làm tất cả 115 hành khách người Nam Hàn đều thiệt mạng. 
Cả thế giới rúng động vì biết đây không phải là tai nạn bình thường. 
Hai nhân vật khả nghi một nam, một nữ mang thông hành Nhật Bản 
chuyển tiếp ở sân bay Dubai lọt vào ống nhắm của cảnh sát Đại Hàn, 
Nhật Bản… với sự phối hợp của Quốc gia Bahrain, nơi hai nhân vật dự 
tính leo lên một chuyến bay đi Roma.

Khi cảnh sát phát hiện cả hai thông hành đều là giả. Lập tức, người 
đàn ông cắn mẩu thuốc lá đang gắn trên môi, chất độc cực mạnh 
khiến hắn ta quị ngã và tắt thở ngay sau đó. Cô gái dường như đang 
cố gắng làm hành động tương tự với một viên thuốc gắn trong răng, 
nhưng không kịp… vì người ta đã chận được miệng cô…
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D

ạo này thời tiết Nhật Bản kỳ cục lắm, hết 

mưa lũ lại tiếp theo núi lửa “dậy mình”, 

rồi hết cơn bão này đến cơn bão khác kéo 

đến “tàn phá” cái xứ sở Phù Tang… tứ đảo. Sự tàn phá 

của các thiên tai này thật là khủng khiếp, theo công bố 

của Bộ Khí Tượng, thiệt hại của người lẫn vật chiếm 

kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Việt Nam ta đã là xứ 

nổi tiếng vì có nhiều thiên tai nhưng chắc không bằng 

Nhật, không kể những cơn động đất, lũ lụt, bão lớn 

bão nhỏ ra vào như đi chợ, còn có nhiều miệng núi 

lửa, sẵn sàng trở mình không biết trước. Về khoa học 

kỹ thuật tiên đoán thời tiết, Nhật Bản là 1 trong những 

nước dẫn đầu, nhưng nhiều khi đành phải chào thua 

trước cơn thịnh nộ của đất trời, vì có nhiều hiện tượng 

xảy ra rồi mới biết, sau đó mới đến màn “ghi nhận”, 

“cân đo”... chuẩn bị đề phòng cho những kỳ sau. Thú 

Tin vui từ Hoàng cung
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thật, người viết hoàn toàn không hứng thú về những 

chuyện “thịnh nộ” này vì hiện nay đang là tin “top” 

nghe hoài phát… sợ nên đành xin phép quí độc giả cho 

phép lướt qua, không bàn vào chi tiết. Xin kể hầu quí vị 

một chuyện vui nho nhỏ.

Tin vui từ Hoàng cung

Từ sau khi Owada Masako trở thành công nương 

vào năm 1993 thì hoàng gia Nhật không còn ai là 

hoàng tử để rước người ngoài vào làm cho “dân số” 

hoàng tộc tăng cả, hiện tại là chỉ có 6 nam 14 nữ, 

ngược lại còn giảm đi dù với tốc độ khá chậm, vì các 

công chúa sẽ lần lượt trở thành dân giả khiến sinh 

hoạt của Hoàng tộc Nhật Bản hầu như thiếu vắng 

cái vui của những cảnh đình đám rước dâu rước 

rể. Năm 2005, công chúa Sayako (con gái của Thiên 

hoàng hiện tại) đã khởi đầu cho cuộc ra đi không 

trở lại… hoàng cung sau khi lập gia đình với một 

công chức đang làm việc tại Tòa Đô Chánh Tokyo. 

9 năm sau, mới có người tiếp nối. Lần này cô dâu 

là công chúa Noriko (theo cách gọi của Hoàng Gia 

thì là “nữ vương”, nhưng thôi ta cứ gọi là công chúa 

cho tiện), con gái của cố hoàng thân Takamado (em 

họ của Nhật Hoàng Akihito) còn chú rể là Kunimaro 

Senge.

Cô dâu năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Ga-
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kushuin khoa tâm lý học vào 4 năm về trước, hiện 

đang “học nghề” từ bà mẹ là công nương Hisako 

và của ban nghi lễ hoàng cung để có thể làm tròn 

nhiệm vụ khi phải đi tham dự những sinh hoạt 

“ngoài luồng”, nói cho dễ hiểu là phải ăn nói thế 

nào, xử sự ra sao khi có những chuyến công tác 

“thăm dân cho biết sự tình” chẳng hạn...

Chú rể 41 tuổi, hơn cô dâu cả 15 tuổi, nhưng 

tuổi tác thời này thì ai mà để ý, chỉ có “đương 

sự” mới là chính thôi. Sau khi tốt nghiệp Đại học, 

chàng đã theo nghiệp giáo sĩ thần đạo của bố mình 

để trông nom ngôi đền lớn Izumo của tỉnh Shi-

mane từ năm 2005.

Cả hai đã gặp nhau khi nàng còn là sinh viên đại 

học, lần đầu tiên là khi cô cùng mẹ đi thăm ngôi 

đền vào tháng 4 năm 2007. Mối quan hệ của hai 

người đã dần dần nảy nở và “càng ngày càng lớn 

mạnh” qua những lần rủ nhau đi quan sát… chim 

muông. Được biết gia đình của chú rể từ lâu đã là 

bạn thân của hoàng thân Takamado, bố của cô dâu 

(ông này đã mất đột ngột khi đang chơi tennis vào 

năm 2002).

Trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 5 để 

thông báo quyết định… rời hoàng tộc, báo chí đặt 

câu hỏi: “lời cầu hôn đã đến từ phía nào và nội 

dung ra sao?”. Công chúa Noriko trả lời: “Không, 
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chẳng ai ngỏ lời với ai cả, chuyện này đến thật tự 

nhiên thôi. Lúc chú rể đang còn ấp úng: À chuyện 

cầu hôn hả?... thì Công chúa Noriko cướp lời ngay: 

“Nè, đâu có ai cầu hôn ai đâu nhỉ, phải không?” và 

chú rể chỉ có nước… gật đầu cười trừ. Ấn tượng đầu 

tiên của người xem là: “nàng này coi bộ dữ!” À thì 

ra thế, “hiền” hay “dữ” là bản tính con người không 

phân biệt là hoàng gia hay... dân giả.

Đám cưới của dân gian thì “đơn giản”, “đơn 

giản” ở đây không mang ý nghĩa tằn tiện vì… thuế 

tiêu thụ đã và sẽ tăng mà là không lỉnh kỉnh hình 

thức so với đám cưới của hoàng tộc. Lễ cưới chính 

thức được bộ hoàng cung công bố là ngày 5 tháng 10 

nhưng trước đó vài tháng gia đình 2 bên phải đi hết 

ngôi đền này sang đến ngôi đền khác để khấn để 

vái sao cho… hợp với ý trời. Ngày 2 tháng 10 công 

chúa Noriko đã đến hoàng cung báo cáo, chào tạm 

biệt và nghe những lời vàng ngọc dặn dò từ Thiên 

Hoàng - Hoàng Hậu.

Sáng 5-10, nghi thức chính thức đã diễn ra ở đền 

Izumo cũng là ngôi đền mà gia đình chú rể đang 

trông coi từ nhiều thế hệ. Có 21 người tham dự, 

đàng gái thì có 8 người gồm mẹ, chị và em gái cùng 

hai công nương khác, phía chú rể thì có bố mẹ và 

họ hàng thân thuộc.

Tiệc do đàng trai khoản đãi ra mắt diễn ra hôm 
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6-10 trong thành phố Shimane với sự có mặt của 

300 quan khách. Xong tiệc, chú rể thở phào nhẹ 

nhõm: tôi lo lắng vì cơn bão 18 đang đến, nhưng 

may quá bão đã đổi hướng khác khiến đám cưới vợ 

chồng chúng tôi thuận buồm xuôi gió. Còn tiệc của 

đàng gái thì tổ chức tại Tokyo vào ngày 8 tháng 10, 

có cả Thái Tử Naruhito - công nương Masako và Thủ 

Tướng Shinzo Abe hiện diện. Mẹ của cô dâu, công 

nương Hisako cầu chúc: tôi mong cuộc sống mới 

của 2 cháu sẽ ngập tràn hạnh phúc và niềm vui, trở 

thành một gia đình mà lúc nào nụ cười cũng sẵn ở 

trên môi.

Theo luật của Hoàng gia một khi công chúa 

làm dâu nhà người khác, cô sẽ trở thành một công 

dân với đầy đủ… quyền lợi chẳng hạn quyền bầu 

cử, ứng cử, sẽ có bảo hiểm xã hội, sẽ được cấp sổ 

thông hành… Chính phủ đã quyết định trợ cấp cho 

Noriko một số tiền là 106,75 triệu yen (khoảng 1,05 

triệu mỹ kim) làm của hồi môn.

Từ giờ trở đi Công chúa Noriko sẽ trở thành bà 

Senge Noriko, bắt đầu cuộc sống mới trong một 

ngôi nhà nằm cạnh đền Izumo rất tiện cho… chú 

rể khỏi phải mỗi sáng leo xe điện đi cày đỡ được 

biết bao thì giờ. Thần dân thiên hạ chắc là sẽ được 

gặp cô Sengei Noriko dài dài vì đã trở thành bà chủ 

đền phụ giúp chồng trong công việc chứ không như 
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cô con gái con thiên hoàng hiện tại sau đám cưới 

thì đã biệt tăm.

Cầu chúc 2 người được tất cả những điều mà 

mẹ của Noriko là công nương Hisako đã chúc vì... 

chẳng còn lời chúc nào đầy đủ hơn nữa vì “hai ta” 

đâu cần giàu sang, đâu cần phú quí, “hai ta” chỉ cần 

hạnh phúc với nụ cười. Phải thế không quí vị?

Đến đây vừa đủ. Xin hẹn kỳ sau.

Tháng 10-2014
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T

hời buổi này, nếu nói về “công chúa” thì 

yếu tố “sắc nước nghiêng thành” có đạt 

được hay không thì còn tùy theo... từng 

Chuyện hai công nương

Diana Masako
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hoàn cảnh, nói rõ hơn một chút: không cứ là con gái 

vua thì phải xinh, phải đẹp, chưa chắc! Nhưng đã 

là “công nương” thì nhất định là phải thuộc tiêu 

chuẩn

Chìm đáy nước cá lờ đờ lặn 

Lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa 

Hương trời đắm nguyệt say hoa

Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình

(Cung Oán Ngâm Khúc, Nguyễn Gia Thiều) 

Hoặc

Có phải vì trăng áo trắng bay 

Hai phần gió thổi, một phần mây 

Hay là em gói mây trong áo 

Rồi thổi hồn tôi đến ngất ngây

(Thơ Nguyên Sa)

khiến ai nhìn thấy lòng cũng... phải ngẩn ngơ, 

nghĩa là phải đẹp, yếu tố cần thiết gần như tuyệt 

đối để trở thành “dâu” của hoàng tộc. Jordan có Ra-

nia, Tây Ban Nha có Letizia Ortiz Rocasolano, Đan 

Mạch có Mary Elizabeth Donaldson, Bỉ có Claire 

Louise Coombs, Anh có Diana (mẹ), Kate Middle-

ton (con dâu), Nhật có Masako, Kiko và còn nhiều 

người nữa kể ra không hết.

Nhìn một cách chủ quan từ người viết, thì thế 

kỷ này chỉ có 2 công nương nổi bật đáng chú ý, vì 
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những “đau thương” mà 2 nàng đã gánh chịu. 1 thì 

đã thành người quá cố, còn 1 thì vẫn “hãy cố yêu 

người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua”. Hai 

người cách nhau 2 tuổi, 1 người sinh năm 1961, còn 

1 người thì sinh năm 1963. Đó là Diana của Anh 

Quốc và Masako của Nhật Bản.

Cả 2 đều có điểm chung: xuất thân từ hàng dân 

giả, đẹp, học giỏi, con nhà danh giá. Diana thì theo 

chàng về dinh ngày 29 tháng 7 năm 1981, còn Ma-

sako thì là ngày 10 tháng 6-1993. Hoàng gia Anh 

thuộc xứ phương Tây nên đôi chút cởi mở còn Nhật 

Bản thì ngược lại, vẫn khép kín. Vì vậy đời sống 

của Diana so với Masako thì tương đối không có 

gì căng thẳng ít ra trong giai đoạn đầu. Cả hai đã 

có những ngày thật hạnh phúc bên chồng, cứ nàng 

đâu, chàng đó. Diana thì may mắn hơn sinh được 2 

nam, còn Masako thì rất ư là vất vả.

Diana - số phận long đong

Tuy nhiên, từ năm 1995, số phận của Diana đã 

bắt đầu lận đận, 2 vợ chồng tuy ngồi cùng xe, đi 

cùng đường... nhưng mắt lại nhìn hai hướng, thêm 

chuyện mèo chuột của thái tử Charles, Diana phát 

bệnh “ăn nhiều và... ói nhiều”. Dấu hiệu chia ly đã 

bắt đầu. Nàng lao vào chuyện làm từ thiện cho qua 
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ngày qua tháng. 1996 thì chính thức chia tay với 

thái tử Charles. Diana những tưởng sẽ được sống 

cho chính mình, nhưng ông trời lại không thương, 

đày nàng về cõi ấy. Trên “giấy tờ” thì nàng qua đời ở 

Paris vì sự săn đuổi của nhóm Paparazzi (săn ảnh), 

khiến tài xế lúc đó trong người có hơi men lại lái 

với tốc độ quá nhanh làm xe đâm vào một cái cột 

beton của đường hầm. Nàng ra đi cùng với người 

bạn trai là Dodi Fayed, con một tỷ phú người Ai Cập 

và người tài xế.

Vài năm sau lại có nhiều tin khác và tin nào 

cũng được gọi là “có thể tin cậy”, chẳng hạn gia 

đình hoàng gia Anh đã yêu cầu các toán đặc nhiệm 

Anh ám sát để ngăn nàng kết hôn với Dodi - một 

người đàn ông Hồi giáo. Cũng vào tháng 8-2013, lại 

có thêm một “dữ kiện không thể bỏ qua”: 1 người 

Pháp gốc Việt tên Lê Văn Thanh (22 tuổi, lúc xảy 

ra tai nạn) có ít nhiều dính dáng. Có 2 nhân chứng 

cho rằng: chiếc xe của Thanh (Fiat Uno) đã “quệt” 

vào chiếc Mercedes chở công nương, khiến xe mất 

thăng bằng đâm vào cái cột bê tông trong đường 

hầm. Sau 9 năm (2005) giữ im lặng, bố của Thanh 

là François Lê kể lại: “Tôi không muốn tin là Thanh 

đã ở trong đường hầm vào đêm đó… Con tôi có 

thái độ rất lạ vào đêm đó và kể từ đó đến nay. Sau 

đó, Dũng (em của Thanh) đã giúp sơn lại chiếc xe 
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nhưng cũng không nói với tôi về điều này. Điều tôi 

có thể biết là chiếc Fiat đã được sơn lại chỉ vài giờ 

sau khi xảy ra vụ va chạm”. Còn chính đương sự thì 

chối bảo là giờ đó đang làm việc ở hãng.

Chả biết hư thực ra sao, nghe hoài phát...  mệt, 

nhưng có một sự thực không ai phủ nhận được là 

Diana ra đi để lại biết bao thương tiếc, để lại cho 

hoàng gia Anh 2 quí tử điển trai. 1 trong 2 quí tử là 

hoàng tử William đã yên bề gia thất với công nương 

“con dâu” Kate Middleton đẹp... ngang ngửa mẹ và 

đã có 2 con: 1 trai và 1 gái

Masako – cuộc đời đầy sóng gió

Sau những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, đời Masa-

ko đã có vẻ không tươi sáng. Vì bị sức ép ngầm phải 

sinh hoàng nam kế vị, cộng thêm sự thay đổi quá 

đột ngột trong cuộc sống hàng ngày đã khiến Masa-

ko sanh bệnh. Tháng 12 năm 2001, cô hạ sinh công 

chúa Ái nhưng niềm vui “không trọn vẹn” vì vẫn 

chưa phải là một nam nhi như mọi người mong đợi.

Từ năm 2003, cô thường xuyên phải nhập viện 

để điều trị chứng bệnh “trầm cảm, không thích 

hợp với cuộc sống”. Với gương mặt lặng lẽ và u sầu, 

Masako, 42 tuổi, hầu như không xuất hiện trước 

công chúng khiến Hoàng Thái Tử lúc nào cũng “một 
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mình một bóng” trong những buổi tiếp tân, trong 

những chuyến công du ngoại quốc hoặc những lần 

thăm... dân cho biết sự tình. Người ta thường nói 

là “trong sự thành công của một người đàn ông 

lúc nào cũng có hình bóng khiêm nhường của một 

người đàn bà”. Trường hợp này thì ngược lại, bên 

cạnh một Masako âu sầu, lúc nào cũng có Thái Tử 

chở che. Ông thương vợ ông lắm, ông luôn luôn 

có mặt bên Masako ngoại trừ những lúc “công du” 

. Trong cuộc họp báo tại Hoàng Cung vào ngày 10 

tháng 5 năm 2004, khi Thái Tử tròn 44 tuổi, Masa-

ko (40), ông đã có một phát biểu khiến mọi người 

kinh ngạc: “Trong hoàng cung đang có những vận 

động để phủ định những sự nghiệp về ngoại giao 

mà Masako đóng góp trong quá khứ”.

Tuyên bố “động trời” của Thái tử Naruhito khiến 

người đời có lời đồn là: ông đã hứa với Masako lúc 

cầu hôn rằng: “Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ, thương 

yêu em, tìm cho em một vai trò thích hợp về ngoại 

giao trong hoàng tộc”. 

Nếu đúng là lời ông nói thì quả tình Thái Tử đã 

cố gắng hết mình để thực hiện lời hứa, nhưng ông 

chỉ thực hiện được một nửa: yêu thương và gìn giữ 

vợ, còn nửa kia thì... bó tay vì những qui luật khắt 

khe của hoàng cung. Có lẽ vì thế Thái Tử đã “bất 

mãn” tuyên bố như trên chăng? Sau đó thì ông lại 
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bị ông em giai là hoàng tử Akishino chỉ trích là sai 

lầm nghiêm trọng.

Tháng 3 năm 2007, có cái ông nhà báo nào đó 

người Úc tên Ben Hills, viết nguyên cả một quyển 

sách có cái tên Princess Masako: Prisoner of the 

Chrysanthemum Throne, (công nương Masako: Tù 

nhân của ngôi vàng Nhật) kể vanh vách chuyện Ma-

sako sầu thảm trong cung cấm, làm như ông ta là 

người trong cuộc vậy. Nghe nói là ông đã được cung 

cấp tin tức rất chính xác từ những người thân cận 

với hoàng tộc. Quyển sách đã làm Hoàng Cung nổi 

giận cho là “xuyên tạc, suy diễn chủ quan...”, lúc đó 

sứ quán Nhật tại Úc tới ngay nhà phát hành là Ran-

dom House để phản đối và đòi tác giả xin lỗi nhưng 

cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, cuốn sách tuy 

không được phát hành tại Nhật, nhưng nếu muốn 

đọc “bạn có thể trực tiếp mua từ nhà xuất bản”.

Sau khi sinh bé Ái, liên tiếp vài năm sau đó 

không có dấu hiệu nào chứng tỏ nàng sẽ cấn thai, 

nội các Nhật Bản lại phải đối phó với một vấn nạn 

mới: nối ngôi. Theo luật hoàng cung hiện tại thì chỉ 

nam nhi mới có tư cách, 6 người có tư cách mà đứng 

đầu là hoàng thái tử. Thế thì sau khi thái tử “chấm 

dứt nhiệm kỳ” sẽ là ai? (trừ trường hợp “đột ngột ra 

đi”), tính theo “cấp bậc quân giai” thì sẽ là hoàng 

tử em, một ông chú (con thứ 6 của cố thiên hoàng 
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Hirohito, 80 tuổi), một em ruột cố Thiên Hoàng Hi-

rohito (100 tuổi, và ông này đã ra đi năm 2016)... 

chắc chắn là vào lúc “thái tử về trời” thì mấy ông 

này đã “cỡi hạc bay đi” trước rồi. Vì thế từ tháng 

1-2005, nội các ông Koizumi đã phải chạy đôn, chạy 

đáo thành lập một ban cố vấn gồm nhiều học giả, 

thẩm phán, giáo sư, công chức để góp ý cho việc sửa 

đổi luật hiện tại cho phép nữ giới được nối ngôi.

May quá... vào ngày 6 tháng 9 năm 2006, hình 

như vào lúc 9 giờ sáng, quốc hội đang có một phiên 

họp được trực tiếp truyền hình, người ta thấy có 

một thư ký đi đến chỗ ông Koizumi và đưa ông một 

mảnh giấy, ông xem xong và cười toe toét. Vài giờ 

sau, thì tin tức báo đài loan truyền khắp hang cùng 

ngõ hẻm: công nương Kiko vợ của em trai Thái Tử 

đập bầu lần thứ 3 sinh thằng... cu Tý. Và thằng cu Tý 

này sẽ đứng thứ 3 trong danh sách nối dõi. Sự kiện 

này đã khiến nội các ông Koizumi như trút được 

gánh nặng đã mang trên vai mang suốt 40 năm: 

“hoàng tộc không có “thằng cu”. Chính giới Nhật 

thở phào nhẹ nhõm vì đến 100 năm nữa mới phải... 

tính nếu thằng cu tý nào đó nhất định không chịu 

ra đời.

Dù không còn áp lực phải “sinh con giai” nữa, 

nhưng Masako vẫn buồn vì mặc cảm, nhưng hơn cả 

là nỗi buồn không thể nào thích hợp với cuộc sống 
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trong hoàng tộc. Cũng nên biết rằng, trước khi về 

“dinh” nàng phải trải qua những khóa “huấn nhục” 

để trở thành người hoàng tộc và sau khi về “dinh” 

nàng biến thành một người hoàn toàn khác, từ ngữ 

“người” bình thường không thể tìm thấy trong “tự 

điển” của hoàng cung. Những giấy tờ tùy thân như 

hộ chiếu, khai sanh, chứng minh cư trú, bằng lái 

xe, thẻ tín dụng, thẻ bảo hiểm sức khỏe, v.v... đều 

trở thành kỷ niệm vì không còn cần thiết. Nhớ bố, 

nhớ mẹ nhớ em thì chỉ có email, line, viber điện 

thoại hay... skype, rất hiếm khi được ghé nhà. Thú 

vui chiều chiều sau khi tan sở, ghé đâu đó với bạn 

bè làm vài cây yakitori (thịt gà nướng), vài cốc Chu-

hi (một loại rượu nhẹ của Nhật) cho má thêm hồng 

đã hoàn toàn mất hẳn. Nghe nói trong 3 năm đầu, 

nàng chỉ được ghé nhà 5 lần. Muốn sống hạnh phúc 

như công nương em Kiko thì nàng phải lột xác, 

quên hết chuyện quá khứ, nhưng làm sao được? 

Các nhà chuyên môn cho biết, đó chính là nguồn 

gốc bệnh trầm cảm và khó có thể chữa trị dứt điểm. 

Niềm vui duy nhất của nàng là bé Ái. Nhưng cũng 

chẳng may cho Masako vì có một dạo, khoảng hơn 

7 năm trước (4-2010), Ái đã bị một nhóm hay một 

học sinh cùng trường trực tiếp hay gián tiếp “ijime” 

(ăn hiếp) , đến nỗi cô bé phát sợ tìm đủ mọi cách 

thối thác đến trường, lúc thì than đau bụng, khi thì 
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nói là bị cảm, v.v.

Cuộc sống của công nương Masako kéo dài trong 

chán chường, trong phản kháng, trong lập dị từ 

ngày này sang ngày nọ đưa đến những hành động 

“tới đâu thì tới” bị hoàng cung “nhẹ nhàng nhắn 

nhủ” là “hơi khó coi”. Và những chuyện này thì các 

báo chí... loại dành cho “dân gian” thế nào cũng 

moi cho bằng được để làm quà... cho thiên hạ. Xin 

kể một vài chuyện điển hình.

“Túi xách “Fendi”

Chiều ngày 16 tháng 8-2010, gia đình hoàng thái 

tử đã được gần 400 người dân địa phương ra đón 

một cách thật nồng nhiệt ở nhà ga Nasu Shihara (那
須塩原) thuộc tỉnh Tochigi khi bắt đầu cho chuyến 

nghỉ mát tại một trang trại gần đó. Xen lẫn trong 

đoàn người, lẽ dĩ nhiên là có cả những ký giả lăng 

xăng chạy tới chạy lui ghi ghi chép chép. Flash chớp 

lia lịa vào 3 khuôn mặt gia đình hoàng thái tử.

Và... 1 tuần sau, số phát hành ngày 2 tháng 9-2010 

tờ Shukan Shincho có bài phóng sự: “Túi xách mới 

ra lò “Fendi” của công nương Masako đã làm... dậy 

sóng”.

Tờ báo viết: Theo một nhà bình luận về thời 
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trang thì đó là cái túi xách tay của Fendi, một danh 

hiệu của Ý chuyên làm những đồ thời trang phụ 

nữ. Thế giới có rất nhiều danh hiệu nổi tiếng như 

Coach, Miumiu, Gucci, Chanel, Dior, Prada, Louis 

Vuitton, v.v. mà Fendi là một. Logo của Fendi là 2 

chữ FF đặt ngược... Túi xách có nhiều giá từ 1.200 

USD đến 12.000 USD hay hơn nữa tùy theo vật liệu 

chế tạo, nếu là lông thú thì... khỏi nói.

Thế thì công nương Masako đeo cái túi xách Fen-

di khi dung dăng dung dẻ thì đã sao? Một thầy bàn 

cũng thuộc về giới nghiên cứu thời trang tiếp lời: 

“Có sao chứ, hôm trước xem TV tôi... hết hồn. Túi 

xách của công nương đang đeo có cái logo quá ư là 

nổi bật, nhìn vào là người ta biết ngay là của Fendi, 

khác hẳn với chủ trương thời trang chính thống của 

hoàng thái hậu Michiko và công chúa Kiko. Rõ ràng 

là công chúa Masako đã vượt khỏi cái khung qui 

định về thời trang của hoàng tộc rồi” .

Thế nào là “thời trang chính thống”? một thợ 

bàn khá nặng ký hiện đang là giáo sư một trường 

đại học nữ và cũng là bình luận gia về hoàng thất 

Watanabe Midori bồi tiếp: Người trong hoàng tộc 

không nên mang hay đeo những thứ làm tại nước 

ngoài. Cứ quan sát ta sẽ thấy không bao giờ Hoàng 

Thái Hậu Michiko và công chúa em Kiko mang trên 

người những gì được làm tại ngoại quốc, và cho dù 
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làm tại Nhật nhưng cũng chẳng bao giờ thấy có logo 

của nơi sản xuất cả. Cũng có thể những món mà 

công nương diện trên người là quà tặng của bạn bè, 

gia đình vì gia đình công nương vốn hàng khá giả, 

chả phải tiền đóng thuế của người dân nhưng cũng 

không nên. Nói tóm lại điểm căn bản thời trang của 

hoàng tộc là “Kizukai“ có nghĩa là phải “quan tâm”, 

“để ý” xung quanh xem những gì mình mang trên 

người có thể bị hiểu lầm là quảng cáo cho một danh 

hiệu nào đó hay không? 

Có một người từng làm việc trong hoàng cung 

thố lộ: “Đã là người thì ai cũng có sở thích riêng, 

lấy thí dụ: có người thích ăn chuối, có người thích 

ăn táo, người thường thì thoải mái muốn nói gì thì 

nói về sở thích của mình, nhưng người của hoàng 

tộc thì lại khác, nếu nói: tôi thích chuối hơn táo 

là không được, vì như thế sẽ làm phật lòng những 

người trồng táo đang cung cấp hay biếu tặng hoàng 

cung... táo.

Khoảng mấy chục năm trước, hoàng cung định 

công bố cho báo chí một bức hình chụp lúc hoàng 

thái tử đang sử dụng máy tính nhân ngày sinh nhật, 

nhưng khổ một nỗi là cái tên của công ty máy tính 

hiện lồ lộ trước mắt, thế là chúng tôi phải tẩy sửa 

sao cho mất hẳn cái tên đó trước khi gửi ra ngoài. 

Thêm một chuyện nữa, lúc Nhật Hoàng Hirohito 
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còn sống, đáp câu hỏi của báo chí: Ngài thường 

xem tin tức của đài truyền hình nào? Nhật Hoàng 

Hirohito vừa cười vừa... lảng sang chuyện khác. Vì 

ngài mà nói ra thì sẽ gây sự cạnh tranh giữa các đài 

truyền hình ngay. 

Hơi dài dòng như thế để quí độc giả nắm vững 

là hoàng cung Nhật Bản... là thế đấy, chứ còn công 

nương thì biết “tất tần tật” những chuyện này là... 

không được, vì trước khi là người hoàng tộc, Masa-

ko đã được “giáo dục”, nắm vững tất cả những gì 

nên làm, tránh làm. Nhưng như đã nói ở trên, vì 

sầu muộn, chán đời nên sinh ra tính phản kháng, 

khi ra ngoài nàng cứ tỉnh bơ làm theo ý mình.

Chả chịu nghĩ đến... bố mẹ chồng gì cả

Cứ 1 tuần 1 lần thì công nương có thói quen 

“nhong nhong lưng ngựa” vừa tập thể dục lại vừa 

để giải sầu giảm stress, hoặc dự thính các giờ học 

của đại học Liên Hiệp Quốc để... mở mang thêm 

kiến thức theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng suốt 

trong mấy tháng khi “cháu bị khủng hoảng” thì 

lúc nào mẹ cũng “đồng hành” với con đến trường. 

Chiều về đến... dinh thì mệt, phải nghỉ ngơi cho 

khoẻ, thì giờ đâu mà “cưỡi ngựa” với “học hành”? 

Nhân kỷ niệm lần thứ 17 (9-6-1983 - 9-6-2010) ngày 
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công nương theo hoàng thái tử về dinh, gia đình 

hoàng tộc dự định sẽ tập trung làm một bữa tiệc 

mừng... nho nhỏ, nhưng nàng nại lý do phải “đưa 

cháu đi đón cháu về”, buổi tiệc lại được dời sang 

ngày 11-6 (ngày thứ sáu), nhưng sáng 12 hôm sau 

vợ chồng Nhật Hoàng lại phải tham dự một lễ nghi 

tại Gifu cần phải chuẩn bị, thế là “buổi tiệc chung 

vui” phải ngưng để dành “cho lần sau làm luôn cho 

tiện”. Sự việc này đã khiến công nương Masako bị 

các viên chức trong bộ hoàng cung “lầu bầu... sau 

lưng” là: không chịu suy nghĩ đến sức khoẻ của “bố 

mẹ chồng”!

Và còn nhiều chuyện linh tinh khác nữa.

oOo

Các báo .... dành cho “dân gian” bình luận tiếp: 

“Chả có gì là khó hiểu cả, tất cả là do chứng bệnh 

của nàng gây ra”. Nhưng Hoàng Cung đều phủ nhận 

tất cả những chuyện trên và cho rằng chỉ là chuyện 

đoán mò... “thừa giấy vẽ voi”. 

Từ nay tôi “lại” có người!

Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, có lẽ trời nghĩ lại, 

không nỡ đọa đầy, sắc mặt Masako đã trở nên hồng 

hào, tươi tắn, nàng xuất hiện và tươi cười nhiều 
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hơn trước, công chúa Ái đã thích thú đến trường 

thay vì cứ suốt ngày kè kè bên mẹ. Cuối tháng 4, 

lần đầu tiên sau 11 năm “cố thủ”, Masako đã cùng 

hoàng thái tử công du Hòa Lan dự lễ đăng quang của 

thái tử Willem-Alexander. 2 tháng sau, nàng cùng 

Hoàng Thái Tử đến thăm 3 địa điểm động đất mà 

2 năm trước nàng đã đi, tại những nơi này, thay vì 

những lời an ủi phải từ nàng đến mọi người nhưng 

ngược lại, ai cũng khích lệ và vui mừng thấy nàng 

đã “đổi đời”. Tháng 8, tháng 9 cùng năm, nàng tham 

dự các lễ hội mà trước đây nàng vắng mặt. Sang 

tháng 10 thì... nhiều hơn chút nữa như vào ngày 12 

buổi sáng thì rạng rỡ tại đại hội thể thao của người 

tàn tật, buổi chiều thì “hết mình” tham dự ngày thể 

thao (undokai) cuối cùng của công chúa Ái (lúc đó 

đang học lớp 6, năm cuối của bậc tiểu học). Khi thấy 

con gái mình vô tư bay nhảy vui đùa tranh đua với 

bạn, nước mắt Masako tuôn rơi. Thiên hạ bàn vô: 

đây là những giọt nước mắt mừng vui khi thấy con 

mình ngày một lớn.

Ngày 9 tháng 12, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật 

thứ 50, Masako đã gửi đến “toàn dân” những suy 

nghĩ của mình, theo đó thì nàng chân thành chia sẻ 

những mất mát của những người bị thiên tai trong 

vì động đất, vì bão... và cũng “thú nhận” là mình 

đã làm mọi người lo lắng và “khoe” là con gái càng 
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ngày càng trưởng thành. Về sức khỏe, nàng tâm sự:

“Kể từ sinh nhật năm ngoái, và cả năm nay, tôi 

đã tham gia những công việc của hoàng cung trong 

điều kiện sức khỏe cho phép. Và tôi cũng mong 

rằng trong tương lai, hướng tới sự hồi phục với sự 

trợ lực của những người xung quanh tôi sẽ tiếp tục 

cố gắng nhiều hơn nữa”. 

Trong bản “nhận định” của hội đồng bác sĩ 

chuyên chữa trị cho nàng đã “tiết lộ”: Vào cuối 

tháng 4 năm ngoái (2013), sức khỏe của công nương 

vẫn còn là một “cơn sóng” khi lên khi xuống, nhưng 

công nương tỏ ý muốn tham dự ngày lễ đăng quang 

tại Hòa Lan, với sự cố gắng của chính công nương 

và sự giúp đỡ của hoàng thái tử, ước muốn của công 

nương đã hoàn thành, chính điều này đã làm công 

nương mang nhiều tự tín hơn trong những ngày 

sau đó.

Đương sự và “hội đồng bác sĩ” đã chính thức 

“công nhận”như thế rồi thì “thần dân” còn gì lo 

lắng nữa.

Ngoài ra, sau 4 năm vắng bóng, Masako đã có 

mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật thứ 80 của “bố 

chồng” được tổ chức tại hoàng cung vào ngày 23 

tháng 12-2013.

oOo
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Rõ ràng là Masako đang từ từ cố gắng trở lại 

con người thực của mình để mãi mãi nàng sẽ là 

một người tươi vui, nhanh nhẹn, hoạt bát đúng 

như ý “thần dân” mong đợi. Hoàng thái Tử chắc là 

người.... vui nhất vì...

Từ nay tôi “lại” có người 

Có em đi đứng bên đời líu lo 

Từ nay tôi đã có tình

Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa 

Từ em tôi đã đắp bồi

Có tôi trong dáng em ngồi trước sân

1

Và lẽ dĩ nhiên, mọi người không ai lại không nhớ 

Diana, nhớ khuôn mặt tươi sáng, dịu hiền, nụ cười 

đầy thánh thiện khi âu yếm, nâng niu các em bé tật 

nguyền xứ Africa.

And the stars spell out your name 

And it seems to me you lived your life 

Like a candle in the wind

Never fading with the sunset

2

Tạm dịch

Và những ánh sao đang dệt nên tên nàng

Trong ánh mắt tôi, nàng đã sống cho cuộc đời 

mình 

Như một ngọn nến trong gió

Sẽ chẳng bao giờ mờ dần với bóng hoàng hôn
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(Nguyện cầu hương hồn nàng thong dong trên 

cõi ấy).

Lời cuối: Thật sự cho đến giờ phút này (tháng 

1-2018), dù khá hơn trước nhiều nhưng Masako vẫn 

chưa hoàn toàn hồi phục hẳn như thần dân mong 

đợi, vẫn thỉnh thoảng “một mình một bóng”,とて
も心配していま す (lo lắng lắm), thật tình không 

dám nghĩ đến cụm từ “hồng nhan bạc phận”.

Ngày 1 tháng 5-2019, Masako sẽ trở thành hoàng 

hậu. Thần dân, trong đó có người viết chân thành 

mong ước:

Hoàng hậu về cao sang quyền quý,

Đẹp nụ cười quân vương vừa ý

3

và

“Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp như 

ánh sao”.

4

Mong lắm. 

Tháng 2-2014 - hiệu đính tháng 1-2018

1 Câu đầu trong bài hát Đóa Hoa Vô Thường của Trịnh Công Sơn, 
nguyên thủy là chữ “sẽ” được đổi thành chữ “lại”.

2 Một đoạn trong bài Goodbye England’Rose (Candle in the wind) 
của Elton John viết cho Diana.

3 Hoa Trinh Nữ, Trần Thiện Thanh.
4 Lâu đài tình ái, Trần Thiện Thanh.
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S

uốt tuần lễ đầu tháng 2, song song với 

những bản tin tường trình liên tục về thế 

vận hội mùa đông Sochi tổ chức tại Nga, 

nơi mà 113 tuyển thủ Nhật Bản mong là “sẽ” làm nên 

lịch sử: tối thiểu cũng phải hơn 10 huy chương mà 

“đa số” là huy chương vàng, nhưng cuối cùng vẫn 

không thể, chỉ được 8 trong đó chỉ có 1 vàng, 4 bạc, 3 

đồng, thì truyền thông Nhật cũng nhắc đi nhắc lại một 

loạt tin tức thuộc loại “đã” vượt “quá xa” lịch sử: một 

“quả lừa vĩ đại” ròng rã suốt 18 năm của…

Beethoven thời đại

Mamoru Samuragochi (50 tuổi), “nhân vật chính 

của giai đoạn lịch sử 1996-2013” sinh trưởng tại 

Hiroshima, con một gia đình nạn nhân của bom 

Quả lừa vĩ đại của  
Beethoven… hiện đại
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nguyên tử 1945 có “giấy chứng nhận đàng hoàng”. 

“Người” cao cao dáng đầy nghệ sĩ, có mái tóc dài 

đến chấm vai, ăn nói nhỏ nhẹ… trông rất ư là hiền 

triết, “người” đã từng được tuần báo Time năm 

2001 tặng danh hiệu “Beethoven thời đại” vì dù mất 

hoàn toàn thính lực, nhưng “người” đã làm Nhật 

Bản nở mày nở mặt qua nhiều tấu khúc cổ điển do 

chính “người” sáng tác.

Theo trang web của “người” và sự quảng cáo 

rầm rộ của giới truyền thông nặng ký thì “người” 

có năng khiếu đặc biệt khác thường, say mê những 

giòng nhạc cổ điển khô khan từ lúc còn “tấm bé”, 

được mẹ dạy piano khi mới bốn tuổi và đã chơi 

không vấp váp những tấu khúc của Beethoven và 

Bach từ năm lên 10. Năm 18 tuổi, người rời Hiro-

shima “thượng kinh”, tự học nhạc lý, có khả năng 

soạn nhạc, hòa âm, rành cách sử dụng và phối hợp 

các nhạc khí. “Người” tâm sự: tôi không thích soạn 

nhạc theo kiểu hiện tại nên không muốn vào đại 

học âm nhạc, tôi đã dành thời giờ vừa đi làm lao 

động vừa tiếp tục viết nhạc theo ý của mình. Công 

việc sau cùng của “người” là phụ trách phần nhạc 

nền cho phim ảnh trẻ em, game điện tử.

Đến năm 1996, khi được 35 cái xuân xanh thì 

tai bị “điếc”, “người” phải đi học khóa “hội thoại 

bằng tay”, muốn nói chuyện với ai phải qua thông 
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dịch, được thành phố Yokohama công nhận và cấp 

“chứng minh thư điếc... cấp 2” (cấp cao nhất, xe 

điện có chạy ngay trên đầu thì cũng chẳng nghe 

được gì). Tuy “điếc”, nhưng “người” vẫn có những 

tấu khúc để đời nhờ vào thiên khiếu trời cho mà chỉ 

“người” mới có: “Tôi đi tìm những ‘âm cảm chính 

xác’ trong vùng tối...của âm thanh”.

Cũng theo “người” tiết lộ thì cho đến năm 2000, 

“người” sáng tác được 12 tấu khúc giao hưởng, 

nhưng người đã “hủy bỏ” tất cả và làm lại từ đầu 

sau khi bị điếc.“Bản Giao hưởng Hiroshima Số 1” 

đầu tiên dựa theo cấu tưởng “Bản giao hưởng số 1” 

của chính “người” khi “người” mới 17 tuổi, tấu khúc 

này biểu hiện “quang cảnh” 20 phút sau khi bom 

nguyên tử rơi xuống Hiroshima vào tháng 8-1945. 

Ra mắt chính thức vào năm 2008 đã đạt kỷ lục chưa 

từng có với hơn 180.000 CD được bán ra.

Nhạc của “người” được các dàn oschetra danh 

tiếng sử dụng trong những lần… lễ lớn, “người” 

được mời đi khắp nơi dù chỉ… ngồi cho có mặt, khi 

dàn nhạc hòa tấu xong thì “người” đứng dậy… chào 

khán giả bằng lời tâm sự: “Trời ơi, tôi rất muốn nghe 

các tấu khúc của tôi” khiến ai nấy đều rưng rưng 

cảm động vì xót thương cho một nhạc sĩ khuyết tật 

không nghe được những gì do chính mình viết ra.

Thuận buồm xuôi gió suốt 17 năm, đến năm thứ 
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18 thì thuyền gặp… bão to gió lớn khiến 

“Beethoven thời đại” bị lật tẩy.

Đánh hơi thấy được sắp bị lật tẩy, “người” ra tay 

trước đỡ được phần nào hay phần đó, ngày 5-2, xuy-

ên qua luật sư, “người” đã gởi đến báo chí lời thú 

tội: tấu khúc “Bản Giao hưởng Hiroshima Số 1” và 

“Tấu khúc cho vỹ cầm” do một người khác viết chứ 

không phải tôi, vì người đó không thể ra mặt được 

nên chỉ có tên tôi. Tôi thành thật xin lỗi đã làm mất 

niềm tin nơi quí vị”.

Trong khi dư luận đang bàng hoàng khi nghe lời 

thú nhận này thì ngày 6 tháng 2, trước hàng trăm 

ký giả báo chí, truyền hình, một giáo sư âm nhạc 

tên Niigaki Takaashi (43 tuổi) đã họp báo công bố 

tất cả về “cú lừa lịch sử” này. Mời quí vị theo dõi 

bản tóm tắt tổng hợp phần của cuộc họp báo và 

phần trình bày của ông Niigaki với tờ Shukan Bun-

shun số ra ngày 13-2 dưới dạng hỏi đáp

Hỏi: Xin cho biết lý do ông công bố những sự thật?

Đáp: Khi nghe tin tuyển thủ trượt băng nghệ 

thuật Takahashi Daisuke chọn bản “Violin no tame 

no Sonanechi” (Tấu khúc cho vĩ cầm) làm nhạc nền 

cho phần thi đấu của mình tại Thế Vận Hội Mùa 

Đông Sochi. Sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định 

công bố và xin lỗi mọi người vì tôi cũng là tòng 
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phạm. Dù tuyển thủ Takahashi có bị shock khi 

nghe sự thật này còn hơn mai này khi đổ bể, thế 

giới sẽ lên án về sự lừa bịp của Nhật Bản. Tôi muốn 

tuyển thủ Takahashi biết trước và chọn cho mình 

thái độ biểu diễn.

Hỏi: Ông gặp Samuragochi trong trường hợp nào?

Đáp: 18 năm trước (1996) qua một người bạn, tôi 

gặp Samuragochi lúc đó đang phụ trách phần nhạc 

nền cho các phim truyện, game điện tử. Samurago-

chi ngỏ ý muốn tôi giúp trong công việc này, tôi 

nhận lời với tư cách là một ghost writer (người viết 

lại thành bản nhạc theo chỉ thị của nhạc sĩ chánh). 

Là một người viết “mướn”, tôi không thắc mắc gì 

về cách quảng bá hay sử dụng những bản nhạc dù 

chính tay tôi viết, vì cứ xong 1 “công việc” thì tiền 

trao cháo múc, hoàn toàn sòng phẳng.

Hỏi: ông đã viết cho ông này bao nhiêu bài và 

thù lao thế nào?

Đáp: Khoảng hơn 21 bài và thù lao trên dưới 7 

triệu yen (70,000 mỹ kim).

Hỏi: Hai ông gặp nhau “bàn bạc” ra sao?

Đáp: Chúng tôi gặp nhau trao đổi về “đơn đặt hàng” 

rất bí mật, không bao giờ có người thứ ba hiện diện.

Hỏi: Ủa ông Samuragochi điếc mà?
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Đáp: Từ lúc gặp ông ấy cho tới nay, không bao giờ 

tôi nghĩ là ông ấy điếc cả.

Hỏi: Ông có thể cho biết cụ thể?

Đáp: Sau khi soạn xong những đoản khúc ông ấy 

nhờ, tôi thu lại bằng tiếng piano và cho ông ấy nghe 

để ông ấy cho ý kiến.

Hỏi: Thế là ông ấy “giả dạng” điếc à?

Đáp: Đúng thế.

Hỏi: Trong những lần xuất hiện trên TV, ông ấy 

thường có những cử chỉ như điếc thật, có phải ông 

ta đóng kịch không?

Đáp: Tôi nghĩ là như vậy.

Hỏi: Năm 2006, ông này có soạn rồi gửi một tấu 

khúc đến dàn nhạc của một trường trung học. Ông 

có biết không?

Đáp: Tôi biết, vì tôi viết tấu khúc này.

Hỏi: Ông cho biết cụ thể hơn.

Đáp: Ông ấy nói có một cố vấn của một dàn nhạc 

trường trung học đệ nhị cấp liên lạc, và muốn là có 

một tấu khúc cho trường và ông ấy nhờ tôi.

Hỏi: Ông ấy có đưa ra một lời yêu cầu nào về tấu 

khúc không?
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Đáp: Không, tự tôi viết sau khi chính tôi liên lạc 

với người trách nhiệm dàn nhạc của trường.

Hỏi: Ông có biết gì về tấu khúc nổi tiếng “Bản 

Giao hưởng Hiroshima Số 1” được giới thiệu năm 

2008 không?

Đáp: Năm 2003, ông ấy đưa tôi một “bản thiết 

kế” nhờ tôi viết một tấu khúc giao hưởng lúc đó có 

tên “Gendai Tenrei” (Hiện đại điển lễ). Hoàn thành 

xong, rồi chả thấy ông ấy nhắc nhở gì đến nữa, 

đùng một cái thì thấy năm 2008 tấu khúc này đã 

xuất hiện với cái tên“Bản Giao hưởng Hiroshima Số 

1”. Sau đó lại trở thành khúc nhạc tưởng niệm dưới 

tên gọi “Bản giao hưởng của Hy vọng” trong chương 

trình của đài NHK khi ông ta viếng thăm vùng To-

hoku bị sóng thần tàn phá hồi năm 2011.

Hỏi: Tháng 1 năm nay, ông này có hứa là sẽ hoàn 

thành một tấu khúc tưởng niệm 3 năm ngày động đất 

(11-3-2014) theo “đơn đặt hàng” của thị xã Motomiya 

tỉnh Fukushima, ông có biết chuyện này không?

Đáp: Lần đầu tiên tôi mới nghe chuyện này.

Hỏi: Ngoài ông ra có một ghost writer nào khác 

không?

Đáp: Tôi nghĩ là không vì tất cả các tác khúc mà 

ông ấy công bố đều do tôi viết.
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Hỏi: Trình độ nhạc lý của ông này ra sao?

Đáp: Ông này không viết nhạc lý được và trình 

độ piano thì thuộc loại... “sơ bộ”.

Hỏi: Có bao giờ ông ngăn cản ông này không nên 

làm như thế nữa không?

Đáp: Từ tháng 5 năm ngoái, tôi đã khuyến cáo rất 

nhiều lần với ông ta là nên ngưng “trò lừa dối” này. 

Lần cuối cùng là ngày 15-12 năm ngoái, tôi gặp ông 

ấy tại nhà riêng ở Yokohama và nói là tôi xin chấm 

dứt vai trò ghost writer, nhưng ông này không bằng 

lòng. Vài ngày sau tôi nhận được mail: “nếu ông 

không tiếp tục giúp, tôi và vợ tôi sẽ... tự sát”.

Hỏi: Ông nghĩ thế nào về những tài chánh mà 

ông này có được sau khi công bố những “đại tác 

khúc”? Ông có dự định đòi lại bản quyền không? 

Đáp: Ông ấy nhờ, tôi làm và nhận tiền đầy đủ, 

tôi không liên quan hay bất mãn gì về vấn đề tác 

quyền hay tiền bạc gì cả.

Hỏi: Ông có điều gì nói với ông này không?

Đáp: Ông này đã phá vỡ niềm mơ ước của rất 

nhiều người. Chuyện chúng tôi gặp nhau và “làm 

việc” với nhau quả là một điều sai lầm.

oOo
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Vài ngày sau 12-2, qua luật sư, “Beethoven dỏm” 

đã viết một bức thư tay dài 8 trang gửi đến báo chí. 

Hắn thú nhận hầu hết những gì ông Niigaki nói 

là đúng sự thật, và xin lỗi mọi người vì sự lừa bịp 

của mình. Chỉ có một điều hắn “không đồng ý” với 

ông Niigaki là chuyện “điếc”. Hắn viết: “Tôi bị điếc 

thật… tuy nhiên từ 3 năm trước tai tôi đã từ từ 

nghe lại được”

Về chuyện “điếc” thì các bác sĩ chuyên môn cho 

biết: xác suất từ việc mất thính lực hoàn toàn rồi 

hồi phục trở lại hầu như không có nếu không qua 

một cuộc giải phẫu, nhưng chả nghe thấy hắn nói 

gì về giải phẫu hay giải phiếc gì cả.

Cuối cùng trong lá thư hắn viết: Tôi thề với trời 

đất tất cả những gì tôi nói là sự thật và xin có dịp 

chính thức gặp gỡ để xin lỗi quí vị trong một ngày 

gần đây.”.

Không biết “một ngày gần đây” hay “một ngày 

rất xa”, chắc là chả ai tin lời thề này. Đây chỉ cách 

nói cho qua cơn bỉ cực để đợi tiếp… nhưng cơn bỉ 

cực khác đã, đang, sẽ dồn dập tới như bị tước quyền 

thị dân danh dự Hiroshima, bị đưa ra tòa về những 

thiệt hại của các công ty đĩa nhạc, quảng cáo cho 

những show trình diễn..., và sẽ chẳng bao giờ đến 

hồi thái lai được.
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Trong một bài viết được giới thiệu vào tháng 

trước đã nói về một “thiên tài” khuyết tật (tai điếc 

hoàn toàn) tên Samuragochi xuất thân từ vùng đất 

Hiroshima, (nơi hứng chịu một trong hai quả bom 

nguyên tử hồi thế chiến thứ hai của Mỹ), năm 2001 

từng được tuần báo Time vinh danh là Beethoven 

hiện đại vì là tác giả những tấu khúc đi vào lòng 

người như “Bản Giao hưởng Hiroshima Số 1”, ghi lại 

quang cảnh 20 phút sau khi quả bom nguyên tử rơi 

xuống. Tiếng tăm “người” vang dội khắp năm châu 

và lẽ dĩ nhiên tiền... vô như nước. Nhưng… thật ra, 

đây chỉ là một tay đại bịp đã lừa thiên hạ trong suốt 

18 năm, hắn đã nhờ một người khác sáng tác (ghost 

writer) rồi đề tên mình. Tháng 2 vừa qua bị lật tẩy 

bởi chính ghost writer của mình với lý do là người 

này không muốn tiếp tục là một tòng phạm với kẻ 

lường bịp. Chuyện đã trở thành “thường trực nóng 

bỏng”, át hẳn những tin tức bình thường, được giới 

truyền thông theo dõi từng giờ từng phút. Hôm nay 

xin tiếp tục chuyện “nói hoài không hết”, nhưng sẽ 

là lần cuối nói cho xong vì dù có thêm tình tiết mới 

cũng chỉ xung quanh chuyện lường và chuyện bịp.

Sau gần 1 tháng im lặng, cuối cùng thì Beethoven 

dỏm cũng phải xuất đầu lộ diện. Ngày 8-3, trước cả 

một rừng ký giả có đến hơn 200 người, đông nhất 

trong những lần… đông nhất, Samuragochi đã 
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xuất hiện rất bất ngờ, vì không ai ngờ người bước 

lên “sân khấu” lại chính là “cho-honnin” (張本人- 

người gây ra nguyên nhân), đầu tiên ai cũng tưởng 

là luật sư hay một người nào đó. Không kính râm, 

không chống gậy, râu tóc cắt tỉa rất cẩn thận, Sa-

muragochi đã biến thành người khác, quí vị có thể 

quan sát hình dưới sẽ thấy.

Trong lời mở đầu, gửi đến tất cả những nạn nhân 

bị mình lường bịp, Samuragochi đã phát biểu

Lời đầu gửi đến tứ phương

Những lời xin lỗi chân thành của tôi 

Suốt từ 18 năm qua

Tôi đã lường bịp… biết bao nhiêu người 

Bây giờ nói chẳng ai tin

Nhưng vẫn phải nói phân minh rõ ràng 

Chắp tay thề với đất trời

Tôi mà nói láo thì… bà bắn tôi.



486

huy nguyễn & vũ đăng khuê

Thề thốt xong, Samuragochi bắt đầu “thú thật”. 

Trước hết là chuyện điếc. Hắn phân phát đến mọi 

người giấy kết quả chứng nhận đã được bác sĩ khám 

nghiệm. Theo giấy đó thì, hắn bị loại khỏi danh 

sách những người bị coi là... điếc, chỉ có “nhận 

định” của bác sĩ là: tai có vấn đề khó nghe, phải 

trả lại sổ chứng nhận điếc cho thành phố Yokoha-

ma. Theo nhận xét của giới chuyên môn, dựa trên 

kết quả xác nghiệm mà hắn trình ra, nếu đeo máy 

trợ tai thì vẫn có thể nghe người đối diện nói một 

cách rõ ràng. Tuy nhiên, hắn vẫn thề lên thề xuống: 

tôi chỉ nghe được tiếng âm thanh, nhưng giọng nói 

của người đối diện thì bị uốn éo nghe không rõ, vì 

thế từ giờ cho đến cuối đời tôi vẫn phải cần người 

thông dịch. Tuy nhiên, trong suốt 2 tiếng 40 phút 

họp báo, đã có nhiều scene rất thú vị chứng minh 

là tai chàng “vẫn còn sợ tiếng súng”, chẳng hạn đối 

với các câu hỏi có tính cách “cay nghiệt”, dù ký giả 

chưa nói xong chàng đã “bốp chát” trả lời lại ngay 

liền khiến cả hội trường cười…ồ.

Sang phần “trao đổi”, suốt 1 tiếng rưỡi đầu, hắn 

đã làm chủ tình thế, nhận hết những chỉ trích rất 

nặng nề và lúc nào câu trả lời cuối cùng cũng là: 

sumimasen (xin lỗi), khiến người đối diện có đôi 

chút... ”cảm tình”. Tuy nhiên 1 tiếng về sau, “bản 

ngã nguyên thủy” của hắn đã trở lại: phản luận và 
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“đánh trả”, tất cả đều nhắm vào giáo sư Niigaki âm 

nhạc, người tố cáo hắn trong buổi họp báo 6-2.

Xin tóm tắt vài phản luận đầy tính cách bá vơ:

1/ Ông Niigaki đã nói dối khi bảo rằng tôi không 

bị điếc. Tôi hiểu được lời ông này nói là vì tôi có học 

qua khóa “khẩu thuật”, nhìn môi mấp máy thì biết 

ông nói gì; vả lại ông này nói rất chậm rãi.

2/ Ông Niigaki tiếp tục nói dối khi nói: “đã nói 

vài lần với Samugagochi là ngưng ngay hành động 

này đi”, nhưng thực ra thì: Niigaki chỉ nói với tôi 1 

lần duy nhất là “ngưng chuyện này đi” trong suốt 

18 năm.

3/ Đề cập đến tiền thù lao cho một tấu khúc. 

Theo giáo sư Niigaki thì ông đã viết hộ chàng này 

khoảng 21 tấu khúc với tiền thù lao là 7 triệu. Còn 

Samuragochi thì nói ngược: 1 tấu khúc phải trả cho 

Niigaki 3 triệu. 

4/ Tấu khúc Sonachine (Tấu khúc cho vĩ cầm) mà 

tuyển thủ Takahashi Daisuke chọn làm nhạc nền 

cho phần múa trượt băng nghệ thuật là ý tưởng 

của tôi chứ không phải của Niigaki, vì Niigaki chỉ 

chuyển ý tưởng thành nốt nhạc. Vì thế quyền sáng 

tác là của tôi chứ không phải của Niigaki.

5/ Mỗi lần xong một vài phân khúc, Niigaki nói: 

đã thâu vào tape bằng piano đem đến cho “người” 
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nghe để “người” quyết định. Samuragochi cho đây 

là hoàn toàn bịa đặt.

oOo

Kết tội xong hắn kết luận, tôi sẽ đưa ông này ra 

tòa về tội phỉ báng danh dự!

Sang đến mẹ vợ, Samuragochi tố tiếp: “Bà này 

nói là nét chữ trong “bản thiết kế” mà tôi giao cho 

Niigaki là của con gái bà là nói dối. Vợ tôi rất giận 

và: “nhất định sẽ đưa bà ra tòa”.

1 ngày sau, ông Niigaki đã rành rọt trả lời: Những 

điều tôi nói trong cuộc họp báo và với tuần san Bun-

shun đúng như thế, không có gì thay đổi. Rồi ông 

trình bày tất cả những điểm mà hắn nêu lên bằng 

giấy trắng mực đen, chẳng hạn

- Những mail trao đổi liên quan đến chuyện 1, 

2 và 5.

- Bản thiết kế mà ông đã nhận để hoàn thành tấu 

khúc cho tuyển thủ Takahashi Daisuke liên quan 

đến chuyện 3, trong đó có khi rõ số tiền 25 vạn và 

30 vạn không là 3 triệu như Sanuragochi đã nói.

20 tháng 7 năm ngoái, ông Niigaki đã gửi mail 

cho hắn và yêu cầu “lần hòa nhạc sắp sửa tổ chức 

sẽ là lần cuối rồi tìm cách retired, vì nếu lộ ra thì 

còn gì là mặt mũi?” Nhận được mail của ông, Sa-
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muragochi đã làm một lúc liên tiếp 10 mail năn nỉ 

ông đến nhà. Hôm sau 21-7, Niigaki đến nhà ở Yo-

kohama, khi vừa gặp, tên này “dozage” (quì xuống 

gục mặt xuống đất) van lạy rồi trao ông một bức 

thư tay do vợ hắn viết: “nếu ông không tiếp tục 

giúp, chúng tôi sẽ tự sát” rồi dí vào tay ông này một 

phong bì có đựng 1 triệu yen với lời nhắn gửi: “Xin 

ông đừng nói”. Nể quá, ông này cầm 1 triệu yen về 

nhà, nhưng để nguyên rồi sau đó tìm cách trả lại 

theo như lời ông này nói.

Mail “dọa” tự sát: Xin giữ lời thề ngày hôm đó, 

nếu ông Niigaki không giữ thì vợ chồng chỉ chọn 

con đường chết mà thôi…

Tháng 12 năm ngoái, khi một nhạc sĩ tên Nogu-

chi viết 1 bài tỏ vẻ nghi ngờ tài năng của Samurago-

chi trên tuần san Shincho 45, ông Niigaki đã yêu 

cầu chấm dứt sớm vai trò “viết nhạc” mướn của 

ông, nhưng hắn cứ cù cưa nài nỉ: thôi giúp tôi 2 tấu 

khúc nữa trong 6 năm nữa rồi chấm dứt. Nể qua, 

ông này nhận lời.

Tuy nhiên khi tuyển thủ Takahashi Daisuke chọn 

bài Tấu khúc cho Vĩ cầm để làm nhạc nền trình diễn 

thì ông Niigaki đã dứt khoát công bố sự thật.

Còn đối với mẹ vợ Samuragochi thì bà cũng dứt 

khoát: Nếu con gái tôi đòi tố tôi đúng như thế tôi 
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sẽ từ nó, chấm dứt việc đóng bảo hiểm ung thư cho 

nó mà tôi vẫn đóng từ 15 năm nay.

Lời cuối, ông Niigaki có nói thêm: việc ông này 

đưa tôi ra tòa là việc của tụi tôi, không liên quan gì 

đến người bên ngoài, quí vị đừng để ý cho mệt. Tuy 

nhiên nếu ông này muốn mở thêm một cuộc họp 

báo để 2 chúng tôi cùng xin lỗi, tôi sẵn sàng nhận lời.

Không biết ông điếc có đưa ai ra tòa được không, 

nhưng khi hỏi các luật sư thì ai nấy đều nói: Muzu-

kashii ne (Khó lắm). Nghĩ cũng phải, đòi người ta 

bồi thường danh dự trong khi mình có danh dự  

đâu? Thôi xin chấm dứt chuyện này ở đây nhé.

Tháng 2 - 3-2014
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T

ừ cuối tháng 1 đến nay, truyền thông Nhật 

Bản đã khá “vất vả” vì phải huy động một 

số ký giả, phóng viên đông đảo để theo 

dõi và tường trình về 2 sự kiện nổi bật. Không phải là 

chuyện chính trường, cũng không phải là chuyện thuế 

trường hay pháp trường mà là… chuyện “lường bịp” 

của một tay giả điếc suốt 18 năm, và chuyện bị gọi là 

“ngụy tạo” của một cô gái trẻ gây xì căng đan lớn trong 

giới khoa học của Nhật cũng như của thế giới. Chuyện 

“Beethoven” bịp thì đã được tường trình và quá rõ ràng 

chả ai còn muốn nhắc đến, còn chuyện xì căng đan 

khoa học thì coi như còn bỏ ngỏ và sẽ còn được nhắc 

dài dài cho đến lúc có câu trả lời dứt khoát “có hay 

không có”, chắc cũng phải mất dăm tháng nữa. Thôi 

chuyện đến đâu thì tường trình đến đó.

STAP: có hay không có?
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Phát minh không tiền khoáng hậu có một 
không hai!

Ngày 29 tháng 1 vừa qua, các hệ thống truyền 

thông Nhật Bản đã chiếu đi chiếu lại hình ảnh của 

một cô gái trẻ, tươi cười tay chỉ vào những biến đổi 

trên màn ảnh giới thiệu về một “phát minh” lịch sử 

của một nhóm khoa học gia mà cô làm “xếp”, có khả 

năng làm con người “sống lâu trăm tuổi”, “trẻ mãi 

không già”. Mặt mũi nhăn nheo trở thành thẳng 

tắp, da dẻ sần sùi trở nên láng bóng mịn màng…, 

các bộ phận bị hư hại trong thân thể sẽ được thay 

thế bằng những bộ phận… mới toanh. Phát minh 

gì mà ghê thế? Nói cho rõ hơn là nhóm của cô đã 

công bố sự thí nghiệm thành công trên chuột trong 

việc chế tạo tế bào gốc (tế bào lúc phôi thai) thành 

tế bào gốc đa năng, được đặt tên là STAP cells (Stim-

ulus-triggered acquisition of pluripotency cells - tế 

bào đa năng tạo bởi sự kích thích). Thực ra việc chế 

tạo tế bào gốc đã và đang được nghiên cứu khắp nơi 

trên thế giới, chẳng hạn như cách chế tạo tế bào IPS 

của giáo sư Yamanaka được giải Nobel 2012, nhưng 

những phương pháp này rất phức tạp, còn cách của 

cô gái trẻ đã công bố thì được cho khá đơn giản, ai 

làm cũng được (lẽ dĩ nhiên là đối với khoa học gia 

thôi) và không mất nhiều thời gian. Ban đầu thì là 

chuột, nhưng từ chuột chuyển sang người sẽ chỉ 
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còn là vấn đề thời gian. Không vui sao được. Thế thì

STAP là cái quái gì!

STAP được tạo ra bằng cách lấy các tế bào bạch 

huyết (lympocyte) của chuột sinh được 7 ngày ngâm 

vào dung dịch acid loãng (độ pH thấp) với nhiệt độ 

của cơ thể con người trong vòng 25 phút, sau đó 

nuôi dưỡng khoảng 1 tuần sẽ trở thành tế bào gốc 

mang tính đa năng (STAP), cấy tế bào này trở lại vào 

chuột, các tế bào sẽ chuyển đổi thành các tế bào 

mô não, da, cơ, mỡ, tủy xương, phổi và gan… hoặc 

chích vào những phôi chuột đang trong thời kỳ 

phát triển sẽ sinh ra những con chuột khỏe mạnh. 

Phát minh “lịch sử” này gồm 2 luận văn “Letter” 

và “Article” đã được đăng trên tạp chí khoa học nổi 

tiếng Nature của Anh số 505, ra ngày 30-1-2014. Nói 

về tạp chí này, một khoa học gia Nhật từng mơ ước: 

có bài mà được chọn đăng trên Nature là có thể an 

tâm sống suốt đời về cả 2 mặt: vinh dự và tài chánh.

Cô trưởng nhóm

Obokata Haruko sinh năm 1983 tại tỉnh Chiba. 

Tháng 3 năm 2006, cô đã tốt nghiệp ngành ứng 

dụng hóa học của đại học Waseda và tiếp tục học 



494

huy nguyễn & vũ đăng khuê

lên bậc Cao Học, sau khi tu nghiệp 2 năm tại ngành 

y của Đại học Harvard, cô đã lấy bằng tiến sĩ vào 

năm 2011 cũng tại Đại học Waseda.

Obokata bắt đầu tìm cách chế tạo STAP từ lúc 

còn đang bậc cao học. Tháng 8 năm 2009 thì hoàn 

thành luận văn về STAP và mùa xuân năm 2010 cô 

đã gửi cho tạp chí Nature nhưng bị “chê” là không 

đủ tầm vóc và đang làm chuyện không tưởng. Theo 

một người cùng nhóm với cô là giáo sư Kojima Hiro-

shi (cùng chung phòng thí nghiệm tại đại học Har-

vard) cho biết thì: thời gian đó cô rất khổ tâm vì 

chuyện không có ai chịu hợp tác, vì hầu như không 

ai tin là cô có thể làm được chuyện “lịch sử”.

Năm 2011, trong lúc trở về Nhật thì xảy ra thảm 

nạn động đất vùng Tohoku (11-3-2011), việc xin visa 

để làm việc tại Hoa Kỳ bị chậm trễ không biết đến 

bao giờ mới có, cô nhớ lại giáo sư Wakayama lúc đó 

đang là trưởng nhóm nghiên cứu Vật Lý-Hóa Học 

của RIKEN (Trung tâm Nghiên cứu Vật lý & Hóa 

học), người đầu tiên đã thành công trong việc cho 

ra đời chuột bằng clone mà cô đã từng có lần ng-

hiên cứu chung có nói: “nếu thấy gì khó khăn, cứ 

đến phòng nghiên cứu tôi”. Thế là cô điện thoại cho 

giáo sư Wakayama: “Thầy ơi, ngày mai em đến được 

không?” và lẽ dĩ nhiên là giáo sư Wakayama đồng ý 

và rất welcome sự hiện diện của cô, cô ngỏ ý muốn 
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giáo sư hợp tác trong công trình nghiên cứu tế bào 

STAP đang còn dang dở. Lúc đầu thì ông cho rằng: 

“chuyện không thể có”, nhưng bản tính giáo sư này 

lại thích nghiên cứu những chuyện không thể có 

nên ông đã nhận lời. Tưởng là chỉ ở phòng thí ng-

hiệm của giáo sư Wakayama một thời gian ngắn để 

chờ đi Mỹ, nhưng cuối cùng cô ở lại luôn sau một 

cuộc “thẩm tra năng lực” đơn giản của “hội đồng 

tuyển chọn RIKEN” và tháng 3-2012 cô trở thành 

“xếp” một phòng thí nghiệm khi giáo sư Wakayama 

chuyển sang đại học Yamanashi.

Với rất nhiều lần thất bại trong việc dùng dung 

dịch acid loãng để kích thích tế bào gốc lấy từ 

chuột, mãi đến cuối năm 2011, thì giáo sư Wakaya-

ma nhận được báo cáo: các thí nghiệm của nhóm đã 

“sinh” được một con chuột mang tế bào phát sáng 

màu xanh lá cây biểu hiện tính đa năng (nếu các tế 

bào không phát ra màu xanh lá cây thì thí nghiệm 

thất bại). Ngay lúc nhận được báo cáo này giáo sư 

Wakayama cũng không tin và cho là sự tình cờ, may 

mắn. Sau đó thì ông cùng với cô thực nghiệm trên 

chuột và đã thấy được kết quả.

Obokata Haruko trong phút chốc nổi danh như 

cồn, nổi tiếng khắp thế giới nhờ phát minh này. 

Truyền thông Nhật Bản “lăng-xê” cô gái trẻ Obokata 

thường mặc Kappo-gi (loại áo làm bếp của các bà 
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nội trợ Nhật) trong phòng thí nghiệm còn hơn tài 

tử điện ảnh nổi tiếng, khiến chính đương sự cũng 

ngượng ngùng yêu cầu stop bớt.

Có thể nói đây là một cuộc cách mạng trong thế 

giới sinh học, ai cũng nức lòng vì tin tưởng rằng con 

người có thể “sống dai-sống khỏe-sống hùng”. Nếu 

“đường đời bằng phẳng” ai cũng nghĩ giải thưởng 

Nobel Y khoa năm 2014 sẽ về tay người nữ tiến sĩ 

trẻ xinh đẹp này.

Nhưng…

Chỉ 1 tháng sau, từ nhiều phía trong giới khoa 

học đã dấy lên những nghi ngờ vì các chuyên gia, 

khoa học gia ngành sinh hóa đã phát hiện ra luận 
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văn chế tạo tế bào STAP của nhóm Obokata đăng 

trên Nature có nhiều nghi vấn:

Có 6 điểm mập mờ như:

- Hình để chỉ sự biến hóa từ tế bào STAP lại 

là hình đã bị sửa đổi, dùng hình từ luận án khác 

không liên quan;

- Cách thí nghiệm hướng dẫn khác cách trình 

bày trong luận văn; có khoảng 10 hàng trích nguyên 

từ một luận án khác…

...

“Chột dạ” vì không được nghe chính “đương sự” 

giải thích rõ ràng nên ngày 10 tháng 3, một người 

cùng chấp bút viết luận văn với Obokata là giáo sư 

Wakayama Teruhiko đã lên tiếng đề nghị rút lại luận 

văn để xem xét vì ông đã không chắc chắn được rằng 

phát minh này thành công thật, tuy nhiên cũng 

“thòng” thêm một câu là: phần của tôi phụ trách 

thì không có vấn đề, vì tôi chỉ nhận tế bào STAP từ 

Obokata rồi nuôi dưỡng và cấy chúng vào chuột, kết 

quả cho thấy các tế bào này phát triển thành các mô 

thần kinh và mô cơ. Tháng 2 năm ngoái, tôi đã làm 

theo sự chỉ dẫn của cô Obokata đứng ở ngay bên 

cạnh thì thành công nhưng… đó là lần duy nhất. 

Ông cũng cho biết là sau khi rời nhóm, chuyển sang 

đại học Yamanashi, ông cũng không thể nào lặp lại 
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kết quả tương tự cho dù Obokata và 2 tác giả viết 

chung luận văn với cô đã đăng một bản hướng dẫn 

các bước kỹ thuật.

Ngoài ra, cũng có nhiều nhóm nghiên cứu trên 

thế giới than phiền là dù đã làm đúng theo cách chỉ 

dẫn của bản luận văn đăng trên Nature nhưng chưa 

lần nào chế tạo được tế bào STAP thành công cả.

Phân minh

Chuyện nổ lớn không thể im lặng, hơn nữa 

Obokata hiện đang là thành viên nghiên cứu của 

RIKEN (Trung tâm Nghiên cứu Vật lý & Hóa học, 

trụ sở trung ương đặt tại thị xã Wako tỉnh Saitama) 

nên ngày 14-3 và ngày 1-4, Ủy Ban Điều Tra và hội 

đồng quản trị của RIKEN đã họp báo xin lỗi, vì các 

sự việc này đã gây phương hại làm giảm độ tin cậy 

của người dân, của cộng đồng khoa học thế giới đối 

với Nhật Bản.

Về luận văn đăng trên Nature và nhóm Obokata, 

trưởng ban điều tra là ông Ishii Shunsuke đã cho 

biết: sau vài lần gặp gỡ Obokata và nhóm, những 

lần điều tra riêng biệt từ nhiều phía để hỏi cho ra 

lẽ, Ủy Ban Điều Tra kết luận:

Trong 6 điểm nghi ngờ, có 2 điểm bị coi là bất 
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chính vì đã dùng hình sửa đổi và ngụy tạo.

Cá nhân cô Okobata cố ý chủ trương chuyện bất 

chính này.

2 người cùng nhóm có “trọng lượng” nhất là giáo 

sư Wakayama và Sasai (người trưởng nhóm và đã 

từng có nhiều luận văn đăng trên Nature) thì không 

bị kết tội bất chính nhưng bị kết tội là đã không 

quản lý chặt chẽ dữ liệu chính xác trước khi “công 

bố” nên trách nhiệm cũng rất nặng nề. Obokata 

bị chỉ trích rất nặng, nào là “người chưa có nhiều 

kinh nghiệm”, thiếu “đạo đức khoa học”, “luận văn 

của cô đăng trên Nature chưa phải là một luận văn 

đúng nghĩa, thiếu chiều sâu”, sửa đổi các dữ kiện 

nghiên cứu để qua mặt mọi người với ý nghĩ “chỉ có 

mình làm được”… đó là những hành động không 

thể nào bao che hay tha thứ, cần phải giáo dục lại.

Phản luận

Ngay trong ngày họp báo của Ủy Ban Điều Tra 

(1-4) qua một luật sư đại diện, cô đã công bố một 

thông báo phản luận lại những kết tội của “Ủy Ban 

Điều Tra” và RIKEN.

Cô nói: Tôi cảm thấy thất vọng và tức giận. Đây 

chỉ là một lỗi lầm không ác ý, nhưng bị kết tội tôi 
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là “cải sửa (kaizan- 改ざん)”, “ngụy tạo (netsuzo-ね
つ造). Tôi không thể chấp nhận những cáo buộc 

này và sẽ “thưa” RIKEN để làm cho ra lẽ. Nếu cứ để 

nguyên tình trạng này thì việc chế tạo tế bào STAP 

sẽ bị hiểu lầm là “ngụy tạo”.

“Bôi sửa”: Hai đường song song đánh dấu bằng 

mũi tên cho thấy ô giữa là hình được cắt dán (đăng 

trên tờ Nature số 505). 

Theo Obokata là chỉ cắt dán cho… dễ nhìn, nếu 

dùng hình nguyên thủy thì kết quả cũng không 

thay đổi.

Ngụy tạo: Bên trái (đăng trong tạp chí Nature), 

bên phải (trong luận án tiến sĩ của Obokata năm 

2011. Hai hình hoàn toàn tương tự dù điều kiện thí 

nghiệm khác nhau). Obokata giải thích đây là sự 

nhầm lẫn trong việc sử dụng hình và đã điều chỉnh 

với RIKEN và tờ NATURE ngày 9 tháng 3.
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* Ngày 9 tháng 4 thì cô chính thức “trình diện” 

trước dư luận. Trong nước mắt đầm đìa, cô xin lỗi 

tất cả mọi người liên quan vì cái “cách làm của cô” 

đã làm phiền nhiễu nhiều người. Ngoài những 

phản luận như đã trình bày ở trên, cô khẳng định 

như đinh đóng cột:

“có Tế bào STAP”

“đã thí nghiệm thành công 200 lần,

“có người trong RIKEN cũng đã thành công” và

“trong điều kiện cho phép cô sẽ cố gắng chứng 

minh sự hiện hữu của STAP trước bá quan văn võ”. 

Cuối cùng cô yêu cầu:

- Mở lại cuộc điều tra vì cô cho là không đầy đủ.

- Chọn lại những nhân vật trong Ủy Ban Điều 

Tra, vì những nhân vật trong Ủy Ban điều tra không 

đủ tư cách, vì có vài người cũng đã bị nghi ngờ là 

“cải sửa” luận văn của chính mình trong quá khứ.

Sau đó, Obokata Haruko bổ túc “hồ sơ” để chứng 

minh những điều mình đưa ra không phải là “cải 

sửa”, “ngụy tạo”.

* Ngày 16-4, xếp trực tiếp của nhóm cô là giáo 

sư Sasai Yoshiki (52 tuổi), đã có buổi họp báo trần 

tình: sau khi đùn đẩy tất cả cho ông Wakayama với 

lý do là ông Sasai này chỉ “nhập cuộc” vào giai đoạn 

cuối (lúc viết luận văn), nên không dám qua mặt 

ông “Wakayama” để hỏi trực tiếp Obokata về tiến 
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trình chế tạo STAP trước đó vì tin tưởng “Wakaya-

ma là người của thế giới” đã cùng với Obokata thí 

nghiệm thì làm sao mà sai trật”?

Ông Sasai kết luận: “Hãy coi chuyện tế bào STAP 

là giả thuyết nên làm lại từ đầu, tuy nhiên sự tồn 

tại của nó rất cao vì vẫn chưa có phản luận nào cho 

ra hồn để kết luận đó là chuyện giả dối”.

* Ngày 8 tháng 5, Ủy Ban điều tra cũng của RIK-

EN sau khi thay đổi một vài nhân sự đã họp báo 

cho biết là: RIKEN không mở lại cuộc điều tra vì 

những chứng cớ “cải sửa”, “ngụy tạo” quá rõ ràng, 

chẳng hạn như Obokata đã dùng những hình này 

trong những luận văn khác chứ không phải chỉ 

nhầm cho lần này, ngoài ra có muốn điều tra lại 

cũng không biết “đâu mà mò” vì những quyển sổ 

khoa học (dùng ghi chép, kết quả, tình trạng thí 

nghiệm v.v…) mà cô “bổ túc” không đầy đủ, rất mơ 

hồ, lại không ghi rõ ngày tháng… cho nên vẫn giữ 

nguyên kết luận như lần trước: “cải sửa”, “ngụy 

tạo”. Một Ủy Ban đã lập ra để chờ ngày… xử tội cô.

Tuy nhiên khi trả lời câu hỏi của báo chí: “STAP 

có hay không có? Ủy Ban điều tra RIKEN vẫn né 

tránh: chuyện ngụy tạo luận văn và chuyện tế bào 

STAP có hiện hữu hay không là hai chuyện khác 

nhau. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là xem xét luận 

văn, nhưng cho biết sẽ dùng 1 năm với một nhóm 
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khoa học mà người trách nhiệm là ông Niwa Hi-

toshi (cùng chấp bút luận văn STAP) để xác định 

STAP có hay không có.

* Ngày 13-6, một Ủy Ban độc lập không dính dáng 

gì với RIKEN đã họp báo và thẳng thừng đề nghị:

- Giải tán phòng thí nghiệm của cô Obokata;

- Phạt thật nặng những người liên quan như 

Obokata, Sasai, Takeichi (xếp của 2 người này).

Ủy Ban độc lập đề nghị cho Obokata gia nhập 

nhóm nghiên cứu xem STAP có tồn tại hay không.

* Ngày 16 tháng 6, giáo sư Wakayama đã họp báo 

“cay đắng” phân trần là: ông đã giao những tế bào 

STAP nhận từ cô Obokata cho một cơ quan khoa học 

thứ ba độc lập phân tích thì đã cho ra kết quả: “tế 

bào STAP nhận từ Obokata được chế tạo từ những 

loại chuột khác chứ không phải là những loại chuột 

mà Wakayama đã giao cho Obokata”, ông này khẳng 

định: không biết cô này làm thế nào nhưng những 

loại chuột của tôi giao Obokata không thể nào chế 

tạo thành tế bào STAP như đã trình bày trong luận 

văn được. Liên quan đến vấn đề này Obokata trả 

lời: tôi không dùng chuột nào khác chuột mà thầy 

Wakayama đã trao tôi.

Ông Wakayama thú thật: có nhiều “hiện tượng” 

kỳ lạ về STAP mà tôi không thể giải thích được, vì 
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thế chưa có chứng cớ nào để kết luận: tế bào STAP 

không tồn tại.

Ngoài ra, còn nhiều nghi vấn về STAP tiếp tục 

được tìm thấy chẳng hạn như tế bào STAP có trộn 

chung với tế bào ES, v.v. kể ra thì nhiều nhưng vẫn 

chưa được Obokata giải thích với lý do: cô “bị khủng 

hoảng tinh thần, và đang phải điều trị tại bệnh viện 

suốt mấy tháng nay”.

Thế thì “có hay “không có”?

Qua các trao qua đổi lại giữa 2 phía thì ra thấy 

phần thắng nghiêng hẳn về phía RIKEN với những 

chứng cớ rất… khoa học qua các cuộc điều tra, 

nhưng câu hỏi mọi người muốn biết nhất: “thế thì 

STAP có hay không có?” vẫn không ai có câu trả lời 

kể cả những “tai to mặt lớn” của RIKEN vang danh 

thế giới.

Nghe thấy thật kỳ, có vẻ như chuyện đùa giỡn vì 

nếu luận văn của cô bị coi là sửa đổi, ngụy tạo thì 

chuyện tế bào STAP chỉ là chuyện không tưởng, tại 

sao RIKEN lại phải dùng một thời gian là 1 năm để 

kiểm nghiệm lại “có” hay “không có”. Đây là một 

điều thật khó hiểu.

Cuối cùng vì muốn tham gia vào việc truy tìm 

STAP, Obokata đã đồng ý rút luận văn đã đăng trên 
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NATURE để làm lại từ đầu, dù trước đây cô nhất 

định không chịu và Nature đã rút lại luận văn của 

nhóm cô hôm 2 tháng 7.

Sau mấy tháng tính đi tính lại, chịu áp lực của 

dư luận người dân, giới khoa học và ngay cả đề nghị 

phải cho cô tham gia công việc chế tạo tế bào STAP 

của bộ trưởng bộ giáo dục, cuối cùng thì RIKEN đã 

đồng ý tạm quên chuyện “xử tội” Obokata về vấn 

đề ngụy tạo luận văn và cho cô 5 tháng để chính cô 

chế tạo lại STAP với những điều kiện thí nghiệm 

thật nghiêm khắc.

Cô sẽ làm công việc nghiên cứu này một mình 

trong một tòa nhà biệt lập với tòa nhà của một 

nhóm nghiên cứu khác cũng đang làm công việc 

tương tự trong RIKEN tại Kobe.

Sẽ đặt 2 video camera để thâu cảnh cô thí ng-

hiệm 24/24

Lúc nào cũng có một vài người đứng cùng với cô 

bên cạnh vì sợ cô làm trò “ảo thuật”...

Cửa ra vào và các máy móc để nuôi dưỡng tế bào 

sẽ được quản lý bằng khóa điện tử.

Cô sẽ bắt đầu công việc này từ ngày 2 tháng 7 và 

chấm dứt vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, nếu trước 

đó mà không có một biểu hiện nào của sự thành 

công, công việc của cô sẽ bị chấm dứt.
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Cô chỉ cần làm giai đoạn 1, tức là lấy tế bào hạch 

huyết từ chuột do RIKEN cung cấp, xong đem ngâm 

để kích thích bằng cái chất gì đó (vì có người nói chỉ 

có cô mới biết) để chế tạo tế bào STAP, còn sang giai 

đoạn nuôi dưỡng STAP thành tế bào gốc STAP xong 

cấy vào chuột thì đã có người khác phụ trách

Cũng có ý kiến phản đối cho là quá nghiêm khắc, 

canh giữ cô như… “tù”, tuy nhiên “đương sự” thì 

im lặng không thấy nói gì, ngoài mấy chữ với luật 

sư: “Tôi sẽ cố gắng hết mình”.

Ngày 2 tháng 7, sau 3 tháng vắng mặt cô đã trở 

lại RIKEN từ bệnh viện nơi đang tịnh dưỡng để bắt 

đầu công việc mà cô cho là đi tìm lại đứa con đã 

tạm xa.

Câu chuyện tưởng là đã tạm gác sang một bên 

chỉ còn chờ kết quả, nhưng RIKEN lại gặp một vài 

rắc rối khác từ chính những người trong cũng như 

ngoài RIKEN vì họ không đồng ý cái cách mà họ cho 

là “nuông chiều Obokata” quá đáng của RIKEN vì 

những nghi vấn về luận văn STAP vẫn chưa được 

đương sự “giải minh” mà đã vội vội vàng vàng cho 

đương sự thí nghiệm lại.

Chờ ngày… phán xét

Người ta tiên đoán có 2 “kịch bản” có thể xảy ra:
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1/ Không có STAP. Cô sẽ bị khiển trách và nhận 

hình phạt nặng nề về tội lừa dối, và “trước mắt chỉ 

thấy một chân trời tím ngắt”.

2/ Có STAP. Cô cũng sẽ bị khiển trách chút đỉnh 

về những điểm “mập mờ” của luận văn đăng trên 

Nature, nhưng đường vào khoa học của cô sẽ thênh 

thang rộng mở và thế giới sẽ... đời đời nhớ ơn cô 

mãi mãi.

Mà thôi, cứ để cô làm cái đã, cô có thể dùng “xảo 

thuật” hay “bí quyết” gì cũng được, miễn câu trả 

lời: “có” là đủ. Thôi chúng ta chờ nhé. Vài tháng có 

là bao!

Hẹn tái ngộ quí vị trong ngày “phán xét”: “có hay 

không có”.

Tháng 7-2014
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Đ

ầu năm nay, (1-2014) một khám phá không 

tiền khoáng hậu được công bố đã làm lòng 

người “xao xuyến”: Tế bào gốc đa năng có 

tên là STAP (Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripo-

tency) đã được tìm thấy mang nhiều hứa hẹn cho khả 

năng thay đổi cuộc sống con người, dù tuổi đời chồng 

chất nhưng thân thể sẽ mãi mãi trẻ ….như tuổi đôi 

mươi, hư cái gì thay ngay cái đó, thiếu cái gì thì có cái... 

bù vào ngay. Trời ơi, ai mà không ham, ai mà không 

khoái.

Nhưng chỉ một tháng sau thì niềm hy vọng đã 

biến thành nỗi... thất vọng vì đây đó dấy lên nhiều 

nghi vấn sau khi “cuộc cách mạng lịch sử” này gồm 

2 luận văn “Letter” và “Article” được đăng trên tạp 

Tạm kết thúc một nghi 
vấn để rồi… tiếp tục 
sang nghi vấn khác
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chí khoa học nổi tiếng Nature của Anh số 505, ra 

ngày 30-1-2014.

Và xui thiệt, nghi vấn này lại thành sự thật với 

những chứng cớ rành rành: cắt dán, dùng hình thí 

nghiệm cũ, trích bừa bãi từ các luận văn khác... Sau 

một thời gian “chống đỡ” với nhiều lý luận rất... 

khoa học, cuối cùng thì 3 trong số 5 nhân vật đóng 

góp vào luận văn là các ông Sasai Yoshiki (sắp xếp 

cách viết, trình bày toàn thể luận văn sao cho... 

xuôi), Wakayama Teruhiko (thí nghiệm trên chuột 

sau khi nhận tế bào từ Obokata), Niwa Hitoshi (góp 

ý, coi lại những dữ kiện có được khi thí nghiệm) 

đã đề nghị rút luận văn xuống để… tắt đèn làm 

lại. Chỉ còn lại giáo sư Charles Alfred Vacanti của 

đại học Harvard (đưa ra ý tưởng tế bào STAP) và cô 

Obokata Haruko (trực tiếp chế tạo tế bào STAP) là 

chưa đồng ý.

Sở dĩ cô Obokata Haruko chưa đồng ý là vì cô 

vẫn nhất định tin tưởng sự tồn tại của tế bào STAP, 

“người khác” chưa làm được là vì họ chưa tận dụng 

các “bí quyết” hoặc “công thức” đã đăng trên luận 

văn. Trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 4, cô vừa 

khóc vừa tuyên bố: “STAP saibo wa arimasu” (Có 

tế bào STAP) câu nói 7 chữ này đã đi vào lịch sử và 

được chọn là 1 trong những câu nói mà “dân gian” 

dùng nhiều nhất trong năm. Ngoài ra, cô còn bồi 
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thêm vài câu nữa để khẳng định cho suy nghĩ của 

mình: Chính tôi đã chế tạo thành công tế bào STAP 

trên 200 lần. Người chỉ đạo luận văn là giáo sư SA-

SAI cũng đồng tình khi tuyên bố: Dù có rất nhiều 

thiếu sót và đúng như sự chỉ trích, luận văn STAP 

nên rút xuống và làm lại từ đầu, nhưng có một điều 

là tôi chưa thấy ai “phản chứng” được những hiện 

tượng phát sinh trong quá trình thực hiện STAP. Và 

không thể nói đây là chuyện tình cờ.

Nhưng những nghi vấn tiếp tục “ngời sáng” và 

ngày càng lan rộng, chịu không nổi áp lực từ mọi 

phía, ngày 5 tháng 8 giáo sư Sasai đã “tự nguyện 

bỏ mình” bằng cách treo cổ mang theo nhiều bí ẩn 

xuống tuyền đài khiến sự việc đã rối lại còn thêm… 

rắm. Tuy nhiên ông vẫn tin tưởng đệ tử Obokata 

của mình khi nhắn lại: “Chắc chắn phải tái hiện 

được STAP nhé”. Thế thì ai đúng, ai sai, ai lỗi, ai 

phải… bố ai mà giải thích cho thông được. Nghi 

vấn lớn nhất là vì không ai trả lời được kể cả RIKEN, 

một cơ quan khoa học “tầm vóc” nhất Nhật Bản đã 

được đặt ra. Nghi vấn gì?

“Tế bào STAP đa năng có hay không có”?

Để giải tỏa, RIKEN đã cử 2 nhóm tiếp tục giải 

minh cho bằng được dựa trên những “cơ sở” đã công 
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bố trên NATURE. Nhóm thứ nhất là các chuyên gia 

của RIKEN, trong đó có một người mà lúc đầu nhất 

định tin tưởng là tế bào STAP tồn tại là ông Niwa Hi-

toshi (lúc đó ông này nói mạnh: chính mắt tôi thấy 

Obokata làm được STAP mà), nhóm này bắt đầu làm 

việc từ tháng 4 năm nay cho đến tháng 3 sang năm, 

nhóm thứ hai gồm cô Obokata Haruko (sau khi cô 

đồng ý rút luận văn) và một vài người lúc nào cũng 

ở bên cạnh không phải để làm việc cùng với cô mà 

canh giữ sợ cô… làm trò ảo thuật tráo đổi gì đó 

trong khi thí nghiệm cùng với mấy camera “phòng 

phạm” đặt rải rác trong phòng, Obokata bắt đầu 

làm việc từ tháng 7 và đã chấm dứt vào cuối tháng 

11 năm nay dưới sự canh chừng đầy “nghiêm ngặt”.

Kết quả thế nào?

Tiến trình chế tạo của tế bào STAP từ đầu đến 

lúc sinh ra chimera mouse theo cách giải thích của 

luận văn.

Để quí độc giả “hồi tưởng” lại chi tiết cho chính 

xác chuyện đã qua xin được phép nhắc lại về sự 

hình thành của STAP dựa theo luận văn đã đăng 

trên Nature.

STAP được tạo ra bằng cách lấy các tế bào bạch 

huyết (lympocyte) của chuột sinh được 7 ngày ngâm 
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vào dung dịch acid loãng (độ pH thấp) với nhiệt độ 

của cơ thể con người trong vòng 25 phút, sau đó nuôi 

dưỡng khoảng 1 tuần sẽ trở thành tế bào gốc mang 

tính đa năng (STAP), cấy tế bào này trở lại vào chuột, 

các tế bào sẽ chuyển đổi thành các tế bào mô não, 

da, cơ, mỡ, tủy xương, phổi và gan… hoặc chích vào 

những phôi chuột đang trong thời kỳ phát triển sẽ 

sinh ra những con chuột khỏe mạnh. 

Xin giải thích thêm một chút cho rõ ý nghĩa “làm 

sao mà biết được sẽ trở thành tế bào gốc mang tính 

đa năng”. Câu trả lời là “nếu tế bào thành hình phát 

ra ánh sáng màu xanh lá cây thì tế bào đó mang 

tính đa năng”. (Thực ra ba cái vụ phát sáng này thì 

còn linh tinh lắm, giải thích dài giòng, lại không 

phải là chủ điểm của bài viết, xin lướt qua cho tiện).

Ngày 19-12, trước mặt hệ thống truyền thanh, 

truyền hình Ủy Ban điều tra (gồm 4 người hiện 

diện) đã kết luận: “Không thể tái hiện tế bào STAP 

dựa trên cách chỉ dẫn của nhóm cô Obokata”.

Giải thích sâu vào chi tiết thì mấy ông này cho 

biết: Sau gần 50 lần thí nghiệm trong mấy tháng, cô 

Obokata đã “tìm thấy” mấy nghìn tế bào lạ trong đó 

có khoảng 1.600 tế bào phát sáng “giống” màu xanh 

lá cây, nhưng… khi tiêm vào chuột hoặc tiêm vào 

phôi chuột thì chả thấy có phản ứng nào cả cũng 

như chả thấy con chuột (chimera mouse) nào sinh 
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ra cả, nhóm gồm các chuyên gia cũng thế, nghe nói 

tìm đâu được hơn 200 tế bào phát sáng và cũng đưa 

vào chuột hoặc phôi chuột nhưng cùng chung kết 

quả “em có thấy có nghe cái gì đâu”. Thế thì phải 

quyết định… thôi: công việc “giải minh” sẽ chấm 

dứt không cần chờ đến tháng 3 sang năm vì không 

tái hiện được tế bào STAP. Dịp này, xếp nhóm điều 

tra là ông Aizawa cũng cho biết là cô Obokata Haru-

ko đã làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 21-12, và đơn 

này đã được chấp thuận và ông này cũng công khai 

xin lỗi là RIKEN đã “đối xử” với cô như một “tội 

nhân” khi để cô thí nghiệm trong tình trạng kẻ 

canh… camera giữ.

Những nghi vấn khác

- Một câu hỏi được đặt ra: “Thế thì tại sao lại có 

hiện tượng phát sáng màu xanh” . Nhóm điều tra 

nhìn nhau rồi sếp nhóm trả lời: Cũng không biết tại 

sao và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu bằng cách này 

hay bằng cách khác. Và vài hôm sau (25-12) thì nghi 

vấn này đã được giải tỏa qua một báo cáo mới nhất 

là có ai đó đã cố tình trộn lẫn tế bào tìm được với 

tế bào gốc ES (embryonic stem cells) thành tế bào 

STAP. Nhưng “ai đó” là ai? Obokata hay ai khác? Lại 

phải điều với tra.
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- Theo cách nhìn của người ngoài hay “dân gian” 

thì tế bào STAP là không có. Nhưng khi được hỏi: 

“STAP có hay không có”: mấy ông trong RIKEN lại 

trả lời rất ỡm ờ: Trong thời điểm hiện tại thì STAP 

đã không thể “tái hiện” được. Thế “nà” thế “lào”? 

“Không tái hiện được” với “Không tồn tại” khác 

nhau thế nào? Có thể hiểu là có thể có và cũng có 

thể là không, dù xác suất tuy là rất thấp được không? 

Bố ai mà đoán được ý của mấy ông này muốn nói gì? 

Một cách trả lời rất khoa học và… chính trị.

- Câu hỏi khác: Các ông nghĩ thế nào về lời khẳng 

định của Obokata: “Thí nghiệm thành công trên 

200 lần”, 1 trong 4 ông trả lời: có thể là Obokata 

nghĩ rằng khi tế bào thành hình phát sáng màu 

xanh đồng nghĩa với việc tế bào mang tính đa năng.

- Các ký giả lại truy tiếp: Xin cho biết quá trình 

từ lúc RIKEN nhập cuộc chính thức “cấp giấy phép” 

cho thí nghiệm STAP đến khi được đăng tải trên 

NATURE? Sếp nhóm nghiên cứu đáp: Chúng tôi 

không thể trả lời được. Điều này thì ngoài các ông 

Sasai, Wakayama và cô Obokata thì bây giờ có lẽ 

RIKEN nắm vững và hiểu rõ hơn ai hết. Nên nhớ 

là tháng 4 năm 2012, luận văn STAP đã được gửi 

đến các tạp chí Nature, Science, Cell nhưng bị chê 

là không tưởng. Với mong ước là “phải có danh gì 

với núi sông” RIKEN đã đồng ý là để ông Sasai nhập 
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cuộc với lý do: ông là người của thế giới và đã có bài 

đăng trên các tạp chí khoa học nói trên. Nếu nói về 

trách nhiệm, ngay chính cách suy nghĩ của RIKEN 

cũng đã không ít thì nhiều đưa đến sự việc không 

hay này. Nhưng bây giờ ông Sasai đã… đi xa, còn 

Obokata và Wakayama thì im lặng như tờ, còn RIK-

EN thì: Chúng tôi không thể trả lời được.

Và cuối cùng câu kết luận là: Tạm kết thúc một 

nghi vấn để rồi… tiếp tục sang nghi vấn khác.

Ảnh hưởng ra sao?

- Tội nghiệp nhất là những chuyên viên đang 

nghiên cứu tại RIKEN sẽ bị ảnh hưởng vì sang năm, 

qua “sự cố” này ngân khoản sẽ bị cắt giảm và một 

số chuyên viên sẽ phải đi tìm việc khác.

- Mất mát lớn nhất cho nền khoa học Nhật Bản 

là cái chết của ông Sasai Yosiki.

- v.v.

Còn Obokata thì sao?

- Ngày 19-12, sau buổi họp báo của Ủy ban điều tra, 

Obokata đã viết một bản trần tình ngắn xin lỗi về sự 

việc của mình và thú nhận là “quá mệt mỏi và tinh 

thần của cô có giới hạn” nên kết quả trở nên như vậy.
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- Cuộc đời khoa học Obokata sẽ phải tạm dừng ở 

đây là vì đã “mất tiếng nói” và hơn nữa cô cũng còn 

phải dành thì giờ lo “chỉnh trang” lại luận văn tiến 

sĩ của mình nộp cho đại học Waseda (tháng 3-2011) 

cũng bị tố là đạo văn, thiếu sót… Dù đã được một 

Ủy Ban “ngoài luồng” nhận định là chưa cần tước, 

nhưng vì uy tín, đại học Waseda đã tạm thời tước 

luận văn của cô nhưng cho cô một lối thoát: phải 

chỉnh trang hoàn bị lại luận văn trong vòng 1 năm 

kể từ tháng 8 năm nay.

- Muốn… thoát thân cô phải hóa trang bằng 

cách… đeo khẩu trang, cắt tóc ngắn… để mọi người 

không nhận ra mỗi khi phải ra ngoài nhưng cũng 

không dễ mà tránh được những cuộc “săn lùng” của 

nhóm ký giả, chắc chắn họ sẽ “dõi” theo… bước 

chân cô đi từng giờ từng bước để “tra hỏi” chứ 

không phải:

Em, cô gái nhỏ…Waseda1 

Hồn tơ lụa mượt mà 

Ta thấy đời bỗng đẹp 

Mỗi lần em bước qua

- Cô phải nhận lãnh một hình phạt nào đó 

tương xứng.

1 đại học “Waseda” nơi Obokata xuất thân, nguyên thủy là 2 chữ 
“văn khoa” - (thơ chế lại từ vài câu thơ không biết tác giả).
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- Mọi người muốn cô tái xuất hiện để nói cho 

ra lẽ nguyên nhân câu phát biểu: “STAP wa arima-

su”(STAP はあります). ”Có tế bào STAP” và “thí 

nghiệm thành công trên 200 lần”.

Tuy thế, cô còn trẻ mới có 31 cái xuân xanh, nếu 

“thành tâm sám hối” có thể cô sẽ lấy lại được niềm 

tin của mọi người vì những nghiên cứu âm thầm. 

Chắc chắn có một người lúc nào cũng tin và ủng hộ 

cô đến cùng là ông Sasai Yoshiki đang ở trên “cõi 

ấy” sẽ không bỏ cô… bơ vơ. Thôi cứ tạm tin như 

vậy đi để “bình an dưới thế cho những người... như 

tôi” nhé.

Hẹn quí vị sang năm và chúc quí vị mơ gì được 

đó trong năm tới còn phần tôi chả mong vì

Đố ai nằm ngủ không mơ

tôi thường mất ngủ thì mơ... nỗi gì?

Sayonara

Tháng 12-2014
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N

gày 5 tháng 8 vừa qua, cả Nhật Bản đã 

bàng hoàng khi được tin một khoa học 

gia danh tiếng của Nhật đã tự kết liễu 

đời mình tại nơi làm việc. Người ta phát hiện thi thể 

ông lúc 9 giờ sáng trong tư thế treo cổ giữa chân cầu 

thang của lầu 4 và lầu 5 thuộc tòa nhà CDB (Center For 

Từ “xì căng đan” khoa 
học đến cái chết của 

một khoa học gia!
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Developmental Biology - Trung Tâm Phát Triển Sinh 

Học RIKEN) tại Kobe, bên cạnh là đôi giày và cái cặp 

có đựng 3 di thư để lại cho những người trách nhiệm, 

ngoài ra cảnh sát còn tìm thấy 1 di thư cho người thư ký 

để trên bàn làm việc của ông ở lầu 2 cũng cùng tòa nhà.

Ông tên Sasai Yoshiki, 52 tuổi, tốt nghiệp bác sĩ 

tại đại học y khoa Kyoto năm 1986. Năm 36 tuổi, 

ông là một người trẻ nhất trở thành giáo sư thực 

thụ (professor) của đại học nổi tiếng nhất nhì Nhật 

Bản này, và là một trong những nhà nghiên cứu và 

chuyên gia về tế bào gốc hàng đầu của Nhật. Ông đã 

có nhiều công trình nghiên cứu được kỳ vọng vì có 

thể thay thế các tế bào trong thân thể con người bị 

hư hại, nhất là về những ứng dụng việc nuôi dưỡng 

tế bào gốc đa năng ES, IPS thành các tế bào như mô 

mắt, não bộ. Trách vụ cuối cùng là phó giám đốc 

trung tâm phát triển sinh học Riken (CDB).

Sự ra đi của ông gây ảnh hưởng nặng nề không 

những đến công trình nghiên cứu sinh hóa, y 

khoa của Nhật mà còn lan sang các lãnh vực khác 

như kinh tế. Ông là người có khả năng thành lập 

những kế hoạch to lớn để “chiêu mời” tài chánh 

từ chính phủ và tư nhân bằng những dự án mà 

ông đang nghiên cứu. Đã có rất nhiều công ty 

lớn nhỏ tập trung tại thành phố Kobe bỏ vốn đầu 

tư vào các ứng dụng công trình nghiên cứu của 
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ông. Chánh văn phòng nội các Suda đã ngậm ngùi 

tuyên bố chỉ vài giờ khi nghe tin: cái chết của giáo 

sư Sasai thật vô cùng đáng tiếc vì ông là một trong 

những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế và 

là khuôn mặt của Nhật Bản.

Giới khoa học khắp nơi và ngay cả Trung Quốc 

và Hàn Quốc đều nhắc đến ông một cách rất trân 

trọng và cho đây là một mất mát lớn lao cho Nhật 

Bản và thế giới.

Ông được mọi người đặc biệt chú ý không chỉ 

ông là người tài giỏi mà còn là người trách nhiệm 

chỉ đạo cho một một nhóm khoa học gia đã có một 

phát minh có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống 

con người, nhưng chỉ sau vài tháng “sự nghiệp” 

này đã trở thành “xì căng đan” khoa học và một số 

nghi vấn đã theo ông xuống tuyền đài.

Ngày 2 tháng 7, sau 3 tháng vắng mặt cô đã trở 

lại RIKEN để bắt đầu công việc mà cô cho là đi tìm 

lại đứa con đã bị “định mệnh” bắt buộc rời xa.

Câu chuyện tưởng là đã tạm gác sang một bên chỉ 

còn chờ kết quả nhưng nửa chừng lại rẽ sang một 

hướng hoàn toàn khác qua cái chết của giáo sư Sasai.

Sau đây là những sự kiện được những người 

cùng làm việc với ông cho biết từ lúc “xì căng đan 

STAP” xảy ra cho đến lúc ông kết liễu cuộc đời. 
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1/ Khoảng giữa tháng 2 sau khi luận văn STAP bị 

nêu lên những nghi vấn, lúc đó ông còn rất bình 

tĩnh đùa với bạn bè: “Chuyện đâu còn có đó, khi 

nào dư luận tạm lắng xuống mình sẽ phản luận 

từ từ”. Nhưng sau đó, những nghi vấn này lại là 

những nghi vấn có “cơ sở”, điều này đã khiến ông 

shock và phải nhập viện gần 1 tháng vì chứng Tâm 

thần phân liệt.

2/ Tuy vẫn đến phòng nghiên cứu đều đặn 

nhưng ông đã làm công việc hàng ngày trong một 

tinh thần thật hoảng loạn vì là một đối tượng bị 

Ủy Ban điều tra kết tội là “phải chịu trách nhiệm 

nặng nề”, trong lúc đang chờ hình phạt, ông đã 

xin từ chức phó giám đốc CDB nhưng không được 

chấp nhận.

3/ Trước ngày tự sát khoảng 1 tháng, ông đã mất 

hẳn sự tinh anh thường lệ, trong những buổi hội 

luận khoa học, đôi khi ông có những phát biểu mà 

không ai hiểu ông muốn nói gì và thường những 

buổi hội luận có ông lại không đưa đến một đúc 

kết gì.

4/ Khi được tin Ủy Ban Điều Tra Đặc Biệt không 

liên quan đến RIKEN đưa những đề nghị nghiêm 

khắc như giải tán Trung Tâm Nghiên Cứu mà ông 

đang là Phó, và phạt thật nặng những người trách 

nhiệm, ông đã chán nản khuyên những người làm 
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việc cùng phòng đi tìm công việc mới. Theo những 

nguồn tin dựa trên di thư ông viết cho vợ và anh 

trai thì đây có thể là nguyên nhân chính khiến 

ông mất tinh thần.

5/ Tinh thần ông lại xuống hơn nữa, khi giữa 

tháng 6, RIKEN lại quyết định cho điều tra lại chi 

tiết về những nghi ngờ của luận văn STAP mà cuộc 

điều tra tưởng đã chấm dứt trước đó vào tháng 4 

và ông là 1 trong người sẽ bị “hỏi cung” nhiều nhất 

vì được cho là người nắm vững nhất. 

6/ Trong những di thư ông để lại gửi cho người 

thư ký, trưởng phòng nghiên cứu, cô Obokata ông 

đều viết: “Tinh thần-tâm thân tôi đã hoàn toàn 

kiệt sức, vượt quá giới hạn”.

Đặc biệt, trong di thư gửi cô Obokata ông đã 

viết:

“Tôi đã để Obokata ở lại phải chiến đấu một 

mình”.

“Thật là một điều đáng tiếc vì tình huống đã xảy 

ra như thế này.

“Việc tôi bỏ đi trước, là lỗi vì sự yếu đuối của tôi 

chứ không phải là lỗi của cô”.

“Xin đừng tự trách mình”.

“Nhất định phải tái hiện cho bằng được tế bào 

STAP nhé”.
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“Sau khi hoàn thành, hãy bước từng bước một đi 

tới trong cuộc đời mới”. 

“Xin tha thứ cho tôi”

Điều này chứng tỏ ông vẫn tin vào là có tế bào 

STAP và giữ lập trường bênh vực cô Obokata Haruko 

đến phút cuối, người mà ông cho rằng đang gặp khó 

khăn nhiều nhất vì phải chịu áp lực từ nhiều phía.

Obokata đã sốc khi nghe tin về cái chết của ông 

Sasai và lúc nào cũng có 2 người bên cạnh thay 

phiên trông nom hầu tránh một trường hợp cô 

quẫn trí và chuyện không may sẽ xảy ra.

Việc thực nghiệm xác nhận STAP có hay không 

vẫn được tiến hành như thường theo lời RIKEN, 

nhưng những “uẩn khúc” chung quanh luận văn 

STAP sẽ khó mà có thể “giải mã”.

Đứng về phía người dân thường, thì chuyện “giải 

mã” những nghi vấn về luận văn STAP sẽ chẳng 

mang ý nghĩa gì quan trọng, họ chỉ muốn biết là tế 

bào STAP có hiện hữu hay không, vì có hay không 

có, đời sống con người sẽ hoàn toàn khác.

Cầu chúc hương hồn ông thong dong nơi cõi 

ấy và luôn hướng dẫn cho cô Obokata tái hiện 

lại được những điều mà chính ông và người dân 

thường chúng tôi đang mong đợi. Vĩnh biệt ông.

oOo
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Kết luận là: không có STAP như mọi 

người mong đợi, chỉ là dùng tế bào ES lấy 

từ phôi con người mới sinh ra những hiện 

tượng như vậy. Thế thì ai lấy và ai cố tình 

trộn lẫn? Có thể là Obokata hay người khác? 

Chuyện này thì không phải là chuyện của 

“quân ta” nên thôi gác hồ sơ này qua một 

bên và tiếp tục sang hồ sơ khác.

Tháng 8-2014
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S

au bao tháng ngất ngư, chết lên chết 

xuống vì lời ra tiếng vào về chuyện “có hay 

không có STAP”, có lúc tưởng chừng như 

tim ngừng đập, thì vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, “con 

tim” của Trung Tâm Phát Triển Sinh Học (CDB) thuộc 

Riken “đã vui trở lại” khi công bố trước dư luận về sự 

thành công của ca giải phẫu cấy ghép đầu tiên trên thế 

giới để thay lớp võng mạc trong mắt bị hư hại bằng lớp 

võng mạc mới được chế tạo từ tế bào đa năng IPS. Bệnh 

nhân đầu tiên tình nguyện tham gia phẫu thuật cấy 

ghép là một cụ bà sống ở tỉnh Hyogo, miền Trung Nhật 

Bản, năm nay đã 70 tuổi, bị một chứng bệnh mà tiếng 

chuyên môn gọi là “thoái hóa điểm vàng”, một dạng 

bệnh thoái hóa võng mạc dễ gây mù lòa. Cụ cho biết 

lúc nào cụ cũng chỉ thấy trước mặt là một hình “ngoằn 

ngoèo”, “méo xệch” khoảng giữa là một mảng tối đen.

Và con tim đã vui trở lại
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Xin mời quí vị theo dõi “báo cáo” của ủy ban 

giải phẫu.

Từ da người đến... lớp võng mạc.

Tính từ lúc chuẩn bị cho đến lúc giải phẫu lâm 

sàng có tất cả 5 giai đoạn theo thứ tự:

1/ Lấy một mảnh da từ người bệnh.

2/ Chế tạo thành tế bào IPS.

3/ Nuôi dưỡng để tạo thành lớp võng mạc sắc tố.

4/ Lấy phần huyết quản dư thừa và lớp võng mạc 

sắc tố bị hư hại trong mắt ra.

5/ Ghép lớp võng mạc sắc tố mới tạo thành vào.
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Giai đoạn 1 và 2 mất 4 tháng, giai đoạn 3 mất 6 

tháng và giai đoạn 4 và 5 chỉ mất khoảng 3 tiếng.

Ca giải phẫu lần này tuy là một bước tiến dài 

trong ngành y học, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu 

vì sẽ phải dùng một năm để kiểm định về độ an 

toàn, về các nguy cơ có thể xảy ra sau khi tế bào 

võng mạc mắt được cấy ghép cho một bệnh nhân 

cao tuổi.

Được biết thì kể từ lúc chế tạo IPS lấy từ da người 

đến việc nuôi dưỡng thành tế bào võng mạc mất 

khoảng 10 tháng.

Ở Nhật Bản, có khoảng 700.000 người đang bị 

chứng bệnh này. Bộ Y tế Nhật Bản coi đây là một 

chứng bệnh rất khó chữa.

Nếu thuận buồm xuôi gió khoảng 8 năm sau, 

phương thức trị liệu từ tế bào IPS nhằm tái tạo các 

tế bào trong thân thể bị hư hại có thể đem áp dụng 

vào việc chữa trị.

Trong cuộc họp báo cùng ngày tại Kobe 12/9, 

Giáo sư Yamanaka Shinya, người tìm ra tế bào gốc 

IPS chúc mừng: “Đây là một kết quả của những nỗ 

lực lâu dài mà nhóm đã đạt được trong một thời 

gian khoảng bảy năm từ khi tế bào IPS được tạo ra. 

Thật là tuyệt vời”. Và ông cũng hy vọng rằng năm 

2022 sẽ có trên dưới 80 loại tế bào của cơ thể được 
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thành hình từ IPS mà không cần lấy da của chính 

người bệnh và Nhật Bản sẽ có một ngân hàng tồn 

trữ các tế bào IPS được sản xuất đủ dùng cho hơn 

một nửa dân số Nhật.

Tin tức này đã làm người dân phấn khởi tạm che 

lấp những u buồn mà RIKEN và dân Nhật đã gặp 

phải qua “STAP”, nhất là cái chết đau thương của 

chuyên gia tế bào gốc hàng đầu Sasai Yoshiki tháng 

8 vừa qua.

Xin được và hàng về Giáo sư Yamanaka Shinya 

là người đã tìm thấy tế bào IPS (induced pluripo-

tent stem cell - tế bào gốc vạn năng cảm ứng) vào 

năm 2006. Năm nay 53 tuổi, tốt nghiệp bác sĩ y 

Người tìm thấy IPS (ờ báo đăng tin giáo sư Yamanaka 

nhận giải Nobel). Ảnh: T.L.
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khoa tại đại học Kobe vào năm 1987. Vốn là dân 

thể thao, chơi nhu đạo, rugby thưở còn đi học… 

từng bị khoảng 10 lần trặc chân, gãy tay, v.v. Sau 

khi ra trường, ông xin thực tập và làm việc tại 

bệnh viện quốc gia Osaka khoa chỉnh hình, những 

tưởng với “kinh nghiệm xương máu” của mình sẽ 

làm tay nghề “băng, bó, nắn, mổ” thăng tiến hơn, 

nhưng... ngược lại. Thuở đó, ông bị các bạn đồng 

nghiệp cũng như đàn anh chê vì kém cỏi về khả 

năng chỉnh hình, với một ca mổ thông thường, đối 

với người thường thì chỉ mất 20 phút, nhưng với 

ông thì thành… 2 tiếng, từng bị một giáo sư chỉ đạo 

mắng: “anh không phải là Yamanaka mà là Jamana-

ka” (Jama có nghĩa là phiền phức) và “coi bộ nghề 

này không hợp với anh”. Khi đảm trách việc chữa 

trị cho một bệnh nhân bị phong thấp nặng, nhìn 

thấy vẻ đau đớn vì các khớp xương toàn thân của 

bệnh nhân biến dạng, ông đã bị shock, từ đó ông đã 

muốn nghiên cứu một phương pháp nào đó để có 

thể chữa trị hiệu quả hơn cho những người mang 

bệnh khó chữa.

Là một người có cái tính mau... chán ngay với 

những gì mình muốn làm, hơn nữa công việc bác sĩ 

của khoa chỉnh hình đối với ông không thích hợp, 

năm 1989 ông nghỉ bệnh viện và tiếp tục học lên 

bậc tiến sĩ tại đại học thị lập OSAKA. Tháng 3 năm 
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1993, ông đã trình luận án tiến sĩ và sang Mỹ theo 

một chương trình học bổng của một tạp chí khoa 

học, xong chương trình ông về Nhật và làm việc tại 

Hội Chấn Hưng Học Thuật Nhật Bản, đại học Nara 

và cuối cùng là trong một phòng nghiên cứu tại đại 

học Kyoto. Ông bắt đầu để ý IPS từ đây.

Năm 2003, ông đã tìm được “nguyên lý” về IPS, 

tuy nhiên sự khám phá này còn quá nhiều trục trặc 

chưa thể đưa vào ứng dụng, ông vẫn tiếp tục dưới 

sự trợ lực của nhiều người khác và nhất là “đệ tử” 

Takahashi Kazutoshi. Ngày 25 tháng 8 năm 2006, 

luận văn IPS đã được chọn đăng trên tạp chí khoa 

học tế bào của Mỹ. Theo luận văn này, ông đã dùng 

nguyên bào sợi da

1

 của chuột trưởng thành cho vào 

trong ống nghiệm rồi thêm vào 4 loại gen có tên 

khoa học là Oct3/4, Sox2, c-Myc và Klf4, thì thấy tế 

bào biến đổi có tính chất giống như tế bào đa năng 

gốc ES. 1 năm sau, vào ngày 21 tháng 11-2007, ông 

và nhóm thí nghiệm lấy nguyên bào sợi da của 3 

người tuổi từ 30 đến 70 và cũng có kết quả thành 

công tương tự. Nghiên cứu này cho thấy việc nuôi 

dưỡng tế bào IPS lấy từ chính tế bào của bản thân 

bệnh nhân là an toàn nhất.

Năm 2012 thì ông được giải Nobel Y Học về công 

1 Nguyên bào sợi da là nguồn tế bào cơ bản của da dùng trong môi 
trường nuôi cấy ngoài cơ thể.
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trình tìm thấy IPS. Ông tâm sự: được như thế này là 

nhờ sự trợ giúp của nhiều người mà đặc biệt là của 

Takahashi Kazutoshi đã vấn kế cho tôi khi thêm 

hay bớt những gene để thành hình IPS.

Tế bào IPS này sẽ được tái tạo thành những tế 

bào khác của thân thể như tế bào cơ tim, tế bào tủy, 

tế bào thần kinh, v.v. và lần ứng dụng lâm sàng đầu 

tiên là ca giải phẫu thay tế bào võng mạc của bệnh 

thoái hóa điểm vàng đã diễn ra vào ngày 11 tháng 9 

tại Kobe vừa qua.

Đã nói về người tìm được thì không thể không 

nói 

Người đầu tiên ứng dụng IPS

Phát biểu tại cuộc 

họp báo ở Kobe hôm 

11-9, sếp nhóm nghiên 

cứu đặc trách việc nuôi 

dưỡng tế bào gốc IPS 

thành tế bào võng mạc 

hớn hở: “Tôi vui mừng 

vì cuộc giải phẫu cấy 

ghép đã kết thúc thành 

công và hy vọng tràn 

trề đây sẽ là một bước 

khởi đầu đáng kể.”
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Sếp tên Takahashi Masayo, cái tên nghe có vẻ 

đàn ông nhưng lại là một phụ nữ xinh đẹp. Năm 

nay 53 tuổi, người đã được tạp chí Nature bình 

chọn là một trong 5 người đáng chú ý nhất năm 

2014. Bà tốt nghiệp y khoa bác sĩ về khoa mắt tại đại 

học Kyoto năm 1986. Vừa ra trường xong, tuy vội vã 

theo tiếng gọi của... con tim, bà đã lập gia đình với 

một bạn học cùng lớp là ông Takahashi Jun và bây 

giờ cũng là một chuyên gia khoa học về não, nhưng 

vẫn không “xao lãng” việc gia đình, việc học, bà tiếp 

tục học lên và năm 1992 thì lấy bằng tiến sĩ.

Thưở còn là học sinh tiểu học bà coi Marie Cu-

rie, một nhà khoa học về vật lý hóa học người Pháp 

gốc Ba Lan như thần tượng, lên trung học bà lại trở 

thành loại nữ sinh… “quậy” rất trẻ trung, vừa là hoa 

khôi vừa là một tay lead guitar có hạng trong club âm 

nhạc của trường. Yêu tennis, thích nhạc rock, khoái 

những bản nhạc “nặng nề” như những bài “High-

way Star”, “Smoke in the water”… của ban nhạc nổi 

tiếng Anh quốc Deep Purple. Xin mời quí vị cùng 

nghe bài Highway Star theo link dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=41qfIecwXFg

Năm 1995, cùng với 2 con theo chồng sang Mỹ 

để học thêm cái gì đó, hơn nữa để phụ giúp chuyện 

“cơm nước” cho chồng bà rảnh tay nghiên cứu về tế 

bào thần kinh não. Cũng vào thời điểm đó, các khoa 
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học gia ở đây vừa tìm thấy tế bào thần kinh gốc. 

Bà nghĩ ngay đến chuyện “phân hóa” tế bào thần 

kinh gốc thành tế bào võng mạc vì việc tái tạo tế 

bào võng mạc vốn là điều bất khả vào thời điểm đó, 

nhưng suốt 5 năm nghiên cứu thì gặp toàn những 

khó khăn không đơn giản như mình tưởng.

Trở lại Nhật, mang theo ước mơ cũ là chế tạo tế 

bào võng mạc từ tế bào gốc nào đó, thì may quá, 

khi chuyển về đại học Kyoto thì gặp một người bạn 

cùng lớp là giáo sư Sasai đang nghiên cứu về tế bào 

gốc ES (embryonic stem cell). Thế là dưới sự hướng 

dẫn và làm việc chung với ông Sasai, năm 2005 tế 

bào võng mạc đã được thành hình từ tế bào ES, 

một khám phá đầu tiên trên thế giới, nhưng chỉ để 

“tham khảo” thôi chứ bộ giáo dục Nhật chưa cấp 

phép giải phẫu lâm sàng vì tế bào ES thành hình từ 

phôi thai của người, có liên quan đến mặt đạo đức.

Đến năm 2006 khi chuyển về trung tâm phát 

triển sinh học (CDB) của RIKEN thì tế bào IPS ra đời 

và bà đã trở thành trưởng nhóm đặc trách chế tạo 

tế bào võng mạc. Bằng cách dùng những phương 

pháp của ông Sasai, lúc này đã là phó giám đốc 

CDB, nhóm của bà đã thành công trong việc tái tạo 

tế bào võng mạc đưa đến ca giải phẫu cấy ghép hôm 

11-9. Được như ngày hôm nay, 3 người đã ảnh hưởng 

rất nhiều vào lối suy nghĩ của bà là: Takahashi Jun 
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(chồng bà), cố giáo sư Sasai, giáo sư Yamanaka Shin-

ya. Bà đã học hỏi từ 3 người này rất nhiều vì cùng 

trang lứa. Trừ giáo sư Yamanaka xuất thân từ đại 

học Kobe, còn lại bà, chồng bà, giáo sư Sasai Yoshiki 

thì đều là bạn bè cùng lớp, cùng trường. Ngoài ra, 

người “chấp đao” chính của cuộc giải phẫu cũng 

là ông Kurimoto Yasuo người cùng khóa, cùng xuất 

thân từ đại học Kyoto.

Theo dự định thì các giải phẫu cấy ghép các tế 

bào khác như cơ tim, tủy sống, parkinson, v.v. sẽ 

được lần lượt thực hiện từ 1 đến 4 năm sau. Trên 

cõi ấy, ông Sasai chắc cũng vui vì những thành quả 

mà bạn bè ông đạt được. Mong ông tiếp tục hướng 

dẫn cho các bạn ông.

Vài ngày sau cuộc giải phẫu, cụ bà hớn hở khoe 

với mọi người: “tôi thấy áo bác sĩ đang mặc đúng là 

màu… trắng xóa”. Thế thì những ngày còn lại đối 

với cụ sẽ là

Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai 

Xóa tan màn đêm u tối

Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới 

Và con tim đã vui trở lại 

2

Tháng 9-2014

2 Một phần trong bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của nhạc sĩ 
Đức Huy
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N

gày 15 tháng 11-2013, bà Caroline Kenne-

dy (56 tuổi), con gái của cố Tổng Thống 

Kennedy đã sang Nhật để nhậm chức 

Nữ đại sứ Mỹ tại Nhật và 
những “shiwa” (nếp nhăn)
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đại sứ Hoa Kỳ và cũng là nữ đại sứ đầu tiên thay ông 

John Roos vừa chấm dứt nhiệm vụ. Bà vừa là một luật 

sư, nhà văn, một thành viên của gia đình “hoàng tộc” 

Kennedy (Royal Family), một gia đình nổi tiếng nhưng 

chịu nhiều mất mát. Bà được ông Tổng Thống nước da 

“màu lam khói” Obama tuyển chọn vì 2 lý do:

1/ Trả “ơn” vì bà đã đóng góp, ủng hộ tích cực để 

ông đắc cử, bà từng là chủ tịch Ủy Ban Vận Động 

bầu cử của ông Obama.

2/ Dù không kinh nghiệm, nhưng nhờ tài... ăn 

nói, nụ cười tươi, được lòng dân Nhật..., nên ông 

Tổng Thống da màu này hy vọng bà sẽ là người có 

khả năng làm một gạch nối, hóa giải hoặc làm giảm 

đi những “ma sát” giữa 2 nước.

Ông Obama đã cho bà nhiều quyền giải quyết, 

bà có thể điện thoại trực tiếp đến ông khi hữu sự, 

chứ không phải chạy “vòng vòng” như các ông đại 

sứ trước.

Bà sang Nhật mới có 2 lần, lần thứ nhất vào năm 

1978 cùng ông chú nghị sĩ Ted Kennedy và lần thứ 

hai khi đi hưởng tuần trăng mật. Bà tâm sự: Tôi 

rất yêu nước Nhật, tôi nhớ đến ước mơ của bố tôi: 

ông sẽ là người tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến 

Nhật. Được biết TT Kennedy dự định thăm viếng 

Nhật vào năm 1964, nhưng “mộng không thành” vì 

chẳng may ông đã bị ám sát năm 1963.
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Đón tiếp

Sáng 19-11 bà đã đến hoàng cung trình ủy nhiệm 

thư cho Nhật Hoàng bằng xe có song mã kéo, dẫn 

đầu là “đội kỵ mã” của cảnh sát. Trong suốt đoạn 

đường dài 1,8 km, thay vì “2 bên có lính hầu đi dẹp 

đường” thì “2 bên có lắm người ra... đón bà”. Người 

ta ra đón bà đông lắm, có đến mấy ngàn người, 

chuyện hiếm thấy khi các đại sứ nước ngoài trình 

ủy nhiệm thư.

Tưởng cũng nên nói thêm là các vị đại sứ khi 

nhậm chức tại Nhật có thể đến hoàng cung bằng 1 

trong 2 cách: xe song mã, xe hơi. Thường thường 

thì thiên hạ dùng xe hơi vì có đi xe song mã thì 

chắc... cũng chẳng có ai để ý như bà Caroline.

Xe chở bà là chiếc xe ngựa thứ 4 của Hoàng Cung 

được làm từ hồi Thiên Hoàng Minh Trị, mỗi năm 

mỗi đánh... vẹc ni lại cho bóng, ban nghi lễ ngày 

ngày phải dẫn mấy chú ngựa ra đường để mấy chú 

quen với cảnh phố xá, tiếng động... chứ không thì 

khi hữu sự mà mấy chú trở thành “ngựa phi trên 

lưng ngựa hung hăng, trên cánh đồng mênh mông” 

thì mất mặt chết.

Lấy lòng dân Nhật

Vừa nhậm chức xong, bà đã có ngay một chương 
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trình dày đặc, đi khắp nơi, bà nói: Tôi muốn đi tìm 

hiểu để có thể có những đóng góp hữu hiệu nhất 

cho bang giao của 2 nước.

Bà đến vùng Iwate bị động đất, thăm trại lánh 

nạn và thăm một trường trung học, ở đây bà đã 

biểu diễn “thư đạo”, dùng bút lông “thảo” chữ “

友“ (hữu, nghĩa là bạn), bà cũng đến địa điểm bị 

sóng thần nặng nhất, chắp tay tưởng niệm người 

lánh nạn, đi thăm nơi có cây thông tồn tại duy nhất 

trong thiên tai vừa qua.

Ngày 6-12 bà đến gặp chủ tịch công ty Rakuten, 

Migitani Hiroshi, công ty sở hữu đội dã cầu (được coi 

là yếu nhất nhưng vừa chiếm vô địch Nhật Bản) để 

trao đổi về các chính sách phục hưng vùng Đông Bắc.

Ngày 10-12, bà đã đến Nagasaki, nơi Nhật lãnh 

quả bom nguyên tử và dâng vòng hoa tưởng niệm 

người đã chết tại công viên hòa bình. Ngoài ra, bà 

còn đi thăm các đại học trong vùng thiên tai và rất 

được giới sinh viên hoan nghênh.

Hôm 16-12, có một trực thăng Mỹ rớt tại vùng 

Kanagawa, bà đã đến gặp ông tỉnh trưởng Kanagawa 

cám ơn Nhật đã nhanh chóng giúp điều trị 2 phi 

công gặp nạn.

Nói tóm lại là bà đã rất khéo trong việc lấy lòng 

người dân Nhật.
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Những chuyện bên... lề

Từ lúc có tin bà được tuyển chọn làm đại sứ tại 

Nhật, đã có rất nhiều lời tán vào và cũng không ít 

lời bàn ra, nhưng cả hai phía đều có cùng chung kết 

luận. Xin quí độc giả chịu khó đọc đến cuối bài sẽ 

biết ngay... lời giải đáp.

Bàn ra

Năm nay bà mới “năm mươi mấy”, bà chỉ hơn 

Matsuda Seiko (một ca sĩ nổi tiếng của Nhật) 4 tuổi, 

nhưng da của bà, đặc biệt là da mặt lại quá nhiều 

shiwa (vết nhăn) trông cứ như bà già “sáu mươi 

mấy gần bảy mươi” vậy, trong khi Matsuda Seiko 

thì cứ mơn mởn... mịn màng thẳng tắp. Một bác sĩ 

chuyên môn chỉnh hình ở Nhật phán: Được hết, 

nếu muốn thẳng thì sẽ có cách và thuốc làm cho... 

thẳng. Nhưng theo “thông tin” từ những người có 

“mắt nhìn” đầy rẫy trong “đời sống xung quanh” 

cho biết thì: Matsuda cũng qua bao lần dao kéo 

mới được như thế đấy chứ. Tài tử Hollywood thì 

cứ khoảng trên 30 một chút là thế nào cũng phải 

chích vào người vài chất “hóa học” như hyaluronic 

acid hay botox để da thịt luôn “tươi tốt” . Có người 

tỏ vẻ ngạc nhiên, Mỹ là đại quốc của kỹ thuật cải lão 

hoàn đồng (anti-aging anti-ageing) mà, thế tại sao 
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bà không “đi tu sửa”nhỉ? Cỡ bà thì muốn làm gì mà 

chả được. Hỏi chỉ mà hỏi chứ chả ai mà có câu trả 

lời. Muốn biết tại sao xin cứ hỏi thẳng đương sự... 

thì rõ. Ngoài ra bà còn bị chỉ trích là: Không... cúi.

Có dư luận phán “Được tiếng là hiểu rõ văn hóa, phong 

tục Nhật, nhưng lúc gặp Thiên Hoàng chẳng chịu cúi đầu 

gì cả, trong khi ông Tổng Thống thì cúi rạp. Cố vấn bà 

đâu, sao không nhắc bà, chỉ cần cúi một chút là đủ. Thế 

mà cũng nói là rành là hiểu về Nhật Bản”.
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Tán vào

Đã có những câu hỏi “bàn ra” thì cũng có những 

câu trả lời “tán vào”: “Da của người gốc Ái Nhĩ Lan 

như bà da dễ bị ăn nắng lắm” hoặc “bà bị di truyền” 

hay Cũng đâu phải là đi cắt, hút, bơm, căng là đẹp. 

Xem kìa, giới diễn viên điện ảnh thì có Meryl Streep 

(64 tuổi), xưa một chút thì có Audrey Hepburn, giới 

chính trị thì có bà Hillary Clinton cũng nhăn nheo 

mà thiếu gì người hâm mộ? Ngày 18-11, một nữ bình 

luận gia nổi tiếng của Nhật đã “phát biểu” về “shi-

wa” của bà Caroline trên đài TBS: “Không phải đẹp 

hay không đẹp, mà phải là phụ nữ có “nội dung”, 

có “tấm lòng”, rồi không phải cứ nhìn thấy mặt 

mũi đầy “shiwa” rồi phán. Có ai được như bà hôm 

đến hoàng cung trình ủy nhiệm thư mà hàng ngàn 

người đi đón không! Rõ chuyện.”

Về vụ cúi đầu xuống hay ngẩng đầu lên thì: Còn 

chuyện chào Nhật Hoàng mà cúi thấp, cúi rạp hay 

không cúi thì đã sao? Ông Obama thì bị một ít người 

Mỹ coi là mất thế, còn bà Caroline thì bị một nhúm 

người Nhật coi là thất lễ. Tại sao thế? Chả có sao cả, 

tùy theo cách nhìn, văn hóa của mỗi nước mỗi khác 

mà. Thắc mắc làm gì cho mệt.

Kết luận

Theo thống kê do các cơ quan truyền thông thực 
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hiện thì số có cảm tình và kỳ vọng vào bà rất cao 

chiếm 80%, còn lại thì “không đến nỗi nào”, “không 

quan tâm” hoặc “không kỳ vọng”. Chính phủ Nhật 

cũng đánh giá cao và mong đợi bà nhiều lắm. Cho 

nên, câu giải đáp trong trường hợp này là “Cái nết 

đánh chết.... cái đẹp” hoặc “Tốt gỗ hơn tốt nước 

sơn” là chính xác nhất. Thôi ta sang chuyện khác.

Tháng 1-2014
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Ân nhân của người Việt

“Một thời, từ những cửa biển Đà Nẵng, Sài Gòn, 

Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang sau cơn bão lửa 

Cộng Sản 1975, hàng triệu người Việt Nam đã phải 

bỏ lại sau lưng những gì trân quý nhất để ra đi tìm 

tự do trên những chiếc thuyền gỗ nhỏ. Vùng biển 

Đông mênh mông trở thành một nấm mồ nước sâu 

thăm thẳm. Nơi đó, mẹ lạc cha, vợ xa chồng, anh 

mất em. Nơi đó, tiếng niệm Phật, lời cầu kinh cũng 

chẳng còn ai nghe thấy.

Trong giờ phút đó, nếu không có chiếc ghe đánh 

cá người Phi dừng lại, không có Cap Anamur đang 

chờ ngoài vùng biển Philippines, không có tàu hải 

quân Phi từ vịnh Manila, hải quân Mỹ từ Subic Bay 

ra can thiệp, số phận của hàng trăm ngàn người 

Việt lênh đênh trên đường tìm tự do sẽ trôi dạt về 

Còn đây những tấm lòng
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đâu? Năm tháng trôi qua nhưng những địa danh 

Palawan, Bataan, Subic Bay sẽ không bao giờ phai 

mờ trong ký ức của những người Việt sống sót trên 

đường tìm tự do.” (Trần Trung Đạo).

... và cũng là... của người Nhật

Ngày 11 tháng 3 năm 2011, vùng đông bắc Nhật 

Bản đã hứng chịu đại thiên tai động đất - sóng thần 

(tsunami), kéo theo tai nạn kinh hoàng rò rỉ phóng 

xạ nguyên tử, cả một thành phố đã bị sóng biển 

nhận chìm, cuốn trôi. Nước Nhật tưởng chừng như 

sụp đổ. Giữa lúc mọi người còn đang bàng hoàng 

hoảng loạn thì một cú điện thoại gọi đến tòa đại 

sứ Nhật tại Manila: chúng tôi là những người đang 

sống ở làng... xem TV thấy kinh hoàng quá, xin cho 

chúng tôi gửi lời chia buồn đến quí quốc về những 

mất mát to lớn này. Chúng tôi muốn làm những gì 

trong khả năng nhỏ bé với hy vọng chia sẻ nỗi đau 
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thương của quí vị. Đó là lời của một người đàn ông 

đại diện cho ngôi làng xơ xác ở Phi, lập tức lời chia 

sẻ này đã bay về Nhật, nghe câu nói nhiều người đã 

bật khóc.

Ân Nhân gặp nạn

Ngày 8 tháng 11, siêu bão Haiyan kinh khiếp 

nhất, mạnh nhất ập vào đảo Samar, cách Manila 

600 km về phía đông nam và miền trung Philip-

pines, nhanh chóng di chuyển về phía tây bắc, tấn 

công các tỉnh Leyte và Iloilo khiến các nơi này phải 

hứng chịu sự tàn khốc nặng nề, gần 7.000 người 

chết, người bị thương không biết cơ man, 900 ngàn 

người phải lánh nạn và hơn 10 triệu người ảnh 

hưởng. Nhật thì gọi là bão 30, (bão thứ 30 thổi vào 

Á châu), Phi gọi là Yolanda, Tổ Chức Khí Tượng Thế 

Giới gọi là Haiyan, âm Hán Việt là Hải Yến (tên một 

loại chim). Nhưng gọi gì thì gọi, bão là... bão, thủ 

phạm của những tan hoang mất mát.

‘Chúng tôi đói lắm’

Ngày 11-11, tại Hội nghị Công ước Khung của LHQ 

về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP 19) được tổ chức 

tại Warshaw, Ba Lan, bài phát biểu trong nước mắt 

của ông Yeb Sano, Trưởng đoàn đàm phán Phi Luật 
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Tân đã làm hội trường xúc động mãnh liệt.

Chúng tôi đói lắm.

Với sự xoay chuyển tàn nhẫn của số mệnh, đất 

nước tôi đang bị thử thách bởi cơn bão địa ngục tên 

là Siêu bão Haiyan mà các chuyên gia mô tả là cơn 

bão mạnh nhất từng được ghi nhận trong suốt lịch 

sử loài người. Nó mạnh đến nỗi nếu có cấp 6 thì nó 

sẽ rơi trọn vào nhóm đó.

Đến thời khắc này, chúng tôi vẫn không thể chắc 

chắn về toàn bộ mức độ của sự tàn phá vì thông 

tin được cập nhật một cách nhỏ giọt tới khốn khổ 

bởi điện và viễn thông đã bị cắt đứt, có thể còn lâu 

mới được khôi phục. Đánh giá ban đầu cho thấy 

Haiyan đã để lại những tổn thất khủng khiếp chưa 

từng có trong tiền lệ, không thể hình dung nổi và 

vô cùng tàn khốc, ảnh hưởng tới 2/3 Philippines, 

khiến khoảng một nửa triệu người mất nhà, cảnh 

tượng gợi nhớ tới hậu quả của sóng thần đối với 

vùng đất lớn, lầy lội, đầy bùn, ngập mảnh vỡ vụn và 

xác người chết. (Huỳnh Ngọc Chênh chuyển ngữ)

Đây là một cơ hội

“Đối với người Việt chúng ta đây là một cơ hội 

để trả ơn. Một cơ hội để chính phủ Philippines biết 

dù hôm nay đang sống trong tự do no ấm chúng ta 
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vẫn không quên những mái lá đơn sơ ở trại tỵ nạn, 

cơ hội để góp phần xoa dịu nỗi khó khăn của những 

hàng triệu nạn nhân cơn bão Haiyan và ngoài ra 

cũng là cơ hội để giúp chính chúng ta vơi đi mặc 

cảm quên ơn vốn từ lâu đè nặng trong lòng.” (Trần 

Trung Đạo).

Đã đến phiên chúng tôi

Tại một trại tạm cư ở Iwate, trong khu những ngôi 

nhà tiền chế tại Nhật dành cho người lánh nạn, những 

người đang tạm trú đã thu góp tất cả những phẩm vật 

mình đã được cứu trợ, cộng thêm những đóng góp của 

riêng mình rồi tìm cách chuyển sang Phi. 

Ở Fukushima, mặc dù còn lánh nạn nhưng một 

học sinh lớp 10 của một trường trung học ở đây đã 

phát biểu: Đã đến phiên chúng tôi trả ơn và 

em đứng ra lãnh nhiệm vụ kêu gọi quyên góp trong 

trường của em và những trường bên cạnh.

“Miếng khi đói thành gói khi no”... rất 

đúng, nhưng nếu nhiều “miếng”, nhiều “gói” vẫn... 

tốt hơn; “có thực mới vực được đạo” mà! Ân nhân ta 

đang gặp nạn, người Việt toàn thế giới và người Nhật 

xắn ngay tay áo tích cực góp “miếng”. Ở một qui mô 

lớn hơn thì các hội đoàn lớn, công ty lớn, chính phủ 

cũng đang đóng “gói” ào ạt gửi về vùng bị nạn.
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Người Việt tại Mỹ, dân Mỹ, chính phủ Mỹ hoặc 

các nước khác đóng “gói” thế nào tôi xin phép 

không nhắc ở đây vì... thật sự không rành nhưng 

chắc chắn là hơn xa cái tên “hung khùng bủn xỉn”. 

Chỉ xin nói về Nhật Bản một chút, nơi mình đang... 

trao thân gửi phận.

Hầu hết báo chí, đài truyền hình lớn, tổ chức, 

hội đoàn, công ty đều đồng loạt phát động chiến 

dịch góp “miếng”. Xin kể 1 cách đóng góp điển 

hình, hiệu quả. Đang xem TV, đến phần kêu gọi góp 

“miếng”, một hàng số điện thoại hiện ra trên màn 

ảnh với lời giới thiệu: Xin điện thoại về số này... và 

lời giải thích... 1 lần điện thoại sẽ “tốn” 100 Yen (1 

mỹ kim) cộng thêm tiền gọi khoảng vài yen, 100 Yen 

này sẽ chuyển vào quĩ cứu trợ. Sẵn tay, với tay sang 

bên cạnh cầm lên bấm... là có ngay một “miếng”, dễ 

như ăn... cơm sườn, chả mất công gì cả. Còn những 

cách đóng góp khác, như quyên tiền ngoài đường 

phố, các hộp tiền đặt những nơi công cộng, chuyển 

vào ngân hàng, v.v. thì kể ra không hết.

Về phần chính phủ thì:

- Muốn trả ơn Phi Luật Tân, một quốc gia nghèo 

nhưng đã có những chia sẻ nhanh nhất với Nhật 

trong thảm nạn động đất vừa qua.

- Thấu hiểu hơn ai hết về những khó khăn, nhu 
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cầu bức thiết đã gặp phải trong 2 trận động đất 

(một là vào 1995 tại Kobe, hai là vào 2011 tại Đông 

Bắc), rất nhanh chóng, Nhật đã là một trong “đoàn 

hùng binh đi hàng đầu” về cả 2 mặt: nhân lực và vật 

phẩm dù chính phủ Phi chỉ yêu cầu giúp về phẩm 

vật. Những chuyên viên cứu hộ, chuyên viên y tế 

song song với những chuyến hàng cứu trợ được gửi 

tới tấp đến vùng bị nạn. Con số mà Nhật viện trợ 

cho Phi tính đến nay là 51 triệu mỹ kim. Ngày 21-11, 

ba chiến hạm Nhật Bản, 1.200 quân, 6 trực thăng, 10 

máy bay vận tải đã vào Cebu, vùng bị nạn và đang 

phối hợp với một lực lượng hùng hậu của Mỹ gồm 8 

chiến hạm, 8.000 quân đang có mặt ở đây.

70 năm trước, dân Phi đã trốn chạy vì sự xâm 

lăng của đội quân mặt trời mọc và nơi đây là cũng 

từng là chiến trường đẫm máu giữa lực lượng Mỹ 

và Nhật.

70 năm sau, quân đội Nhật Bản trở lại Philippines 

như một cứu tinh được người dân Phi vui mừng 

chào đón. Chắc chắn “liên quân hỗn hợp Mỹ- Nhật” 

này sẽ làm được nhiều chuyện để “kéo” người dân 

kém may mắn ra khỏi những hoang tàn đổ nát như 

vào 2 năm trước, trong chiến dịch Tomodachi lúc 

Sendai bị sóng thần tấn công, phi trường Sendai chỉ 

là một bãi rác, chỉ trong vòng 3 ngày lực lượng hỗn 

hợp Mỹ-Nhật đã làm phi trường hồi sinh. 
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“Kechi” (Bủn xỉn)

Định không nói nhưng cũng phải nói một chút 

về cái anh “hung cường” Trung Quốc. Đã hung lại 

còn “kechi”, mang tiếng kinh tế nhất nhì thế giới, 

mà chỉ xì ra được 100.000 mỹ kim, chỉ bằng một nửa 

phần “góp miếng” của SBTN, một đài truyền hình 

của người Việt tại Mỹ, dù chỉ kêu gọi trong có vài 

giờ. Bị chửi quá mới thò ra thêm được 1 triệu 6 mỹ 

kim (bằng 1/48 Nhật).

Lại thêm một chuyện chán chường, một website 

nổi tiếng ở Trung Quốc có tên 騰訊網(Toushinmou) 

hôm 14-11 đã làm một cuộc điều tra: “Có nên cứu 

giúp Phi Luật Tân không?” thì có đến 84% (102,000) 

câu trả lời là không cần thiết. Đám được hỏi này tệ 

thật. Chả ra chi.

1 tháng sau (7 tháng 12), các vùng bị siêu bão 

tàn phá như thành phố Tacloban đang hồi sinh 

với tiếng động của xe di chuyển, tiếng kìm tiếng 

búa vang vang để sửa chữa, tái thiết, tiếng ồn ào 

của người gọi nhau ơi ới. Dấu tích của sự đổ nát 

càng ngày càng nhỏ lại nhờ các lực lượng cứu hộ 

của người Phi, của nước ngoài ngày đêm hoạt động. 

Những mất mát đã, đang và sẽ được hàn gắn bằng 

nỗ lực của chính dân tộc Phi cùng tấm lòng của 

người Nhật, người Việt khắp năm châu, của thế giới 

dành cho dân tộc họ.
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Với tất cả thành tâm, xin cầu nguyện cho ân 

nhân của người Việt, của người Nhật mau chóng tai 

qua nạn khỏi.

Tháng 12-2013
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T

háng 6 năm nay, Nhật “trúng” giải. UNE-

SCO công nhận núi Phú Sĩ là một di sản 

văn hóa “hữu hình”, nhìn vào là thấy ngay 

mà chẳng cần phải tưởng tượng. Tuy nhiên mừng thì 

ít mà lo thì nhiều vì phải đối ứng với số người leo núi 

ngày càng tăng.

6 tháng sau, Nhật lại “được” giải. UNESCO lại 

chọn Nhật Bản vì Nhật có một loại di sản văn hóa 

thuộc loại phi vật thể: “Washoku” (món ăn Nhật). 

Lần này thì mừng vui trọn vẹn. Chỉ có “lời” mà 

không có “lỗ”. Nói kiểu dao to búa lớn, về mặt ẩm 

thực, thế giới đang có khuynh hướng “toàn cầu 

hóa”, “tránh dầu tránh mỡ, dùng nhiều rau xanh”, 

mọi người bắt đầu để ý đến món ăn Nhật vì hội đủ 

Món ăn Nhật (washoku), 
di sản văn hóa thế giới 

phi vật thể
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2 yếu tố trên. “Tuy nhiên, nếu là lần “thử nghiệm” 

đầu tiên, chẳng hạn điển hình là món cá sống 

(sashimi) thì ít có người khen ngon, vì cảm giác ghê 

ghê sao đó, phải một thời gian để cho “thấm”, mới 

thấy giá trị thực của nó,”. Một thầy bàn về món ăn 

đã phán như vậy. Đúng quá, không thể cãi.

Món ăn Nhật thì nhiều vô kể, nhưng tiêu biểu 

mà mọi người biết đến nhiều nhất là sushi và tem-

pura (tôm, cá, các thứ rau tẩm bột rồi chiên), v.v., 

tempura tuy phải dùng dầu khi chiên, nhưng nếu 

tính độ “béo” trong món này thì rất là ít. Yếu tố 

“rau nhiều, mỡ ít” đã khiến người Âu Mỹ tích cực 

đón nhận rồi dần dần đến các quốc gia khác. Nhà 

hàng washoku mọc khắp nơi trên thế giới, giá cả 

tuy hơi cao nhưng rất đông khách.

Sau thảm nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushi-
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ma, thế giới tỏ vẻ ngại về các loại nông sản, thủy 

sản nhập từ Nhật vì sợ nhiễm phóng xạ. Điều này 

ít nhiều đã làm cho món ăn Nhật bị mất tiếng nên 

vào tháng 6 năm 2011, Hiệp hội Đầu bếp Nhật ở 

Kyoto đã đề nghị việc nạp đơn xin UNESCO công 

nhận “Washoku” là di sản Văn hóa phi vật thể, đề 

nghị này đã được chính phủ hỗ trợ, thúc đẩy, thành 

hình khi Sở Bảo Toàn Văn Hóa Nhật nộp đơn lên 

UNESCO vào tháng 3-2012. Nhật Bản đã giải thích 

lý do nộp đơn vì Washoku có những đặc điểm sau:

- Tôn trọng và giữ nguyên hương vị và nguyên 

liệu tươi.

- Là những món ăn lành mạnh, rất cân bằng về 

mặt dinh dưỡng.

- Nhìn cách trang trí món ăn là thấy ngay cả một 

“thiên nhiên” trong đó (hoa, lá cành trên các món 

ăn).

- Biểu hiện cho sự chuyển mùa và vẻ đẹp của 

thiên nhiên.

- Có sự quan hệ chặt chẽ giữa món ăn và những 

ngày tết, ngày lễ, ngày mùa

Ngày 4-12-2013, UNESCO đã chính thức công 

nhận “washoku” là một di sản văn hóa phi vật thể 

của Nhật trong một phiên họp định kỳ của được tổ 

chức tại Baku, thủ đô của quốc gia Azerbaijan. Đây 
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là lần thứ 5 “washoku” được công nhận sau Pháp, 

Ý, Spain, Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế thì cái câu ‘’Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ 

Nhật’ là ước mơ của bất cứ người đàn ông Việt Nam 

hiện nay chắc không còn thích hợp nữa vì cơm Tàu 

thì quá nhiều chất béo, nhà Tây thì làm sao mà bằng 

nhà Mỹ, và con gái Nhật bây giờ không còn cảnh 

tay cầm khăn nóng quỳ chờ ông chồng say mèm 

bước vào nhà và nhẹ nhàng nói: “anh đi ngủ hay đi 

tắm để em chuẩn bị”. “Anata, neru soretomo ofuro? 

Dochira ga shimasu ka” Còn bạn ước gì? Tôi thì thực 

tế lắm vì mơ cũng chẳng... bao giờ được. Thôi thì

Ta về ta tắm ao ta

Muốn ăn washoku có ngay cho anh... dùng

Tháng 12-2013
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N

gày 23-11, hung khùng đã “tự ý” ấn định 

vùng “nhận dạng phòng không” (ADIZ)

1

  

và ra một thông báo: kể từ nay, máy 

bay nào muốn bay vào vùng này thì phải “trình giấy 

tờ”, nếu không tuân thủ thì sẽ áp dụng“hành động 

khẩn cấp”, nói cho dễ hiểu “lạng quạng là bắn bỏ”. Thế 

giới phẫn nộ, nhất là Nhật, vì tự nhiên cái vùng mà anh 

hung khùng “tự vẽ” này lại bao trùm luôn cả một phần 

không phận Nhật (đảo Senkaku). Mỹ cũng ú ớ, vì máy 

bay Mỹ thường tập trận ở Okinawa cũng nằm trong 

“vòng kiểm soát”.

Một mặt Nhật, Mỹ cùng những nước khác kêu 

gọi Trung Quốc hãy ngưng ngay cái trò “nhận vơ”, 

một mặt thì cứ cách vài ngày lại cử máy bay “dạo 

chơi” vùng nhận dạng, lúc thì B52, P-3C Orion của 

Mỹ lúc thì P-3, E-767, F-15 của Nhật mà mấy cái 

“Hung khùng” lại dở trò
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trạm kiểm soát phòng không của cái nước hung 

khùng chả hay chả biết gì cho đến khi Mỹ-Nhật tiết 

lộ: “Bay cả tiếng rồi có nghe có thấy cái gì đâu”. Quê 

quá, “hung khùng” liền cho truyền hình chiếu vài 

đoạn: máy bay “ta” khẩn cấp cất cánh để cảnh cáo 

những máy bay “thù địch”, nhưng quan sát đi quan 

sát lại thì chả ai thấy máy bay thù địch đâu cả, chỉ 

thấy toàn là máy bay của “phe ta”.

Với tôn chỉ: an toàn là số 1, đầu tiên thì có 2 

hãng máy bay lớn của Nhật là JAL, ANA bất an nên 

đã dự định “trình giấy tờ”, nhưng chính phủ Nhật 

đã khuyến cáo: Đừng vẽ đường cho voi chạy. Thế 

là các hãng máy bay Nhật đã đồng ý ngưng. Tuy 

nhiên, khác với Nhật Bản, Hoa Kỳ chấp nhận việc 

các hãng máy bay Mỹ nộp phi trình. Chính phủ Mỹ 

giải thích: việc không phản đối việc “trình giấy tờ” 
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của các hãng hàng không tư nhân không có nghĩa là 

Mỹ công nhận ADIZ của hung khùng.

Ngày 3-12, phó tổng thống Mỹ Biden và thủ tướng 

Abe đã gặp nhau và hai bên đều nhất trí: không thể 

im lặng trước hành động tự ý này và tái xác định 

lại hiệp ước An Ninh Mỹ-Nhật vẫn không thay đổi.

Ngày 4-12, ông Biden gặp Tập Cận Bình và thủ 

tướng Lý Tiên Triều, cả hai chỉ nói bâng quơ về cái 

vụ ADIZ, nhưng khi gặp giới doanh nhân Trung 

Quốc, ông Biden nói thẳng: việc mấy cha làm nhiều 

người lo đấy, và lẽ dĩ nhiên truyền thông Trung 

Quốc đánh ông tơi tả.

Ngày 6-12, ông Biden gặp Tổng Thống Hàn Quốc 

bàn vài chuyện, dịp này bà Park Geun-Hye đã mắng 

nhẹ Nhật vài câu khiến ông... cười xòa và khuyên: 

“thôi mà, đoàn kết với nhau đi”. Trong bài nói 

chuyện tại đại học Yonsei, Hán Thành, ông khẳng 

định: “Tôi đại diện Tổng thống Hoa Kỳ để nói rõ ràng 

là chúng tôi không công nhận vùng đó. Nó sẽ không 

có ảnh hưởng gì tới những hoạt động của Mỹ.”

Ngày 15 tháng 12, Hàn Quốc cũng lập ADIZ và 

Nhật cũng tạm đồng tình, vì vùng của Hàn Quốc 

tuy có “chồng” lên lãnh thổ Nhật Bản chút xíu, 

nhưng chồng hẳn lên phần “hung khùng” . Lẽ dĩ 

nhiên là “hung khùng” phản đối kịch liệt.
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Việc “hung khùng” lập ra cái trò này chỉ là muốn 

“đánh” Nhật, nhưng không ngờ lại gặp phản ứng 

khắp nơi, ngay “đồng minh” của Trung Quốc là 

Nam Hàn (trong việc đánh Nhật) cũng lên tiếng 

phản đối, vì “vùng nhận vơ” này bao trùm luôn một 

chút xíu đảo Ieodo của Hàn Quốc. EU, Úc, Phi, Anh, 

Đài Loan cũng chống và Đài Loan vẫn cử các phi vụ 

dạo chơi khắp vùng.

Chả cần phải bình luận gia hay nhà quân sự 

chuyên môn nhưng ai cũng thấy.

1/ “Hung khùng” đã không lượng định trước sự 

chống đối lan rộng khắp nơi và đang dần dần trở 

thành “tên cướp cô đơn”.

2/ Việc máy bay Mỹ, Nhật dạo chơi ADIZ như 

đi chợ chả thấy “hành động khẩn cấp” nào coi cho 

được, có nghĩa là hung khùng vẫn chưa đủ khả năng 

kiểm soát, chỉ đánh võ mồm.

3/ Đây chỉ là một hành động “già đầu nhưng non 

dại” khuyến khích thêm “quân phiệt Nhật tái võ 

trang lăm le tái diễn trò xâm lược” một cách đầy 

chính nghĩa khi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố: 

Nhật Bản sẽ khai thác sự kiện Trung Quốc thành 

lập vùng phòng không để tăng cường khả năng 

quân sự.

4/ Có thể kể từ nay trở đi, “chiến dịch” thiết 
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lập hay tái xác định ADIZ sẽ nở rộ từ các nước liên 

quan, thế nào cũng có tình trạng vùng này lấn sang 

vùng kia. Hãng máy bay nào lạnh cẳng thì nên lập 

sẵn một.... mailing list của các nước có ADIZ, 

lập một file “kế hoạch bay”, chỉ cần “nhấp chuột” 

một lần là file sẽ “bay” đi tất cả, thay vì phải gửi 

nhiều lần. Như vây là an toàn nhất.

Xin hẹn kỳ sau.

Tháng 12-2013

1 Vùng nhận dạng phòng không (Air Defense Identification Zone - 
ADIZ) là vùng nằm ngoài không phận của một quốc gia và do quốc 
gia đó tự đặt ra, vì lý do an ninh quốc gia hoặc lý do nào đó. Các quốc 
gia quy định ADIZ sẽ có các yêu cầu bắt các máy bay dân sự khi bay 
qua khu vực này phải nộp chi tiết về kế hoạch bay. Nếu không nộp 
mà xuất hiện trong khu vực ADIZ, Quốc gia đó sẽ áp dụng “hành động 
khẩn cấp” chẳng hạn bị máy bay quân sự của nước lập ra ADIZ buộc 
phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức và chịu những biện pháp chế 
tài khác.

Năm 1969, Nhật Bản đã lập ra ADIZ dựa theo lằn ranh của Hoa 
Kỳ vạch ra từ thế chiến thứ hai để có thể chặn máy bay của Liên Xô, 
Trung Quốc, Triều Tiên....nhằm hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Nói 
rõ hơn một chút nữa là trong vùng này radar Nhật có thể nhận biết 
được “vật lạ” khi xuất hiện để có thể đối phó kịp thời. Từ lúc radar phát 
hiện được “vật lạ”, thì cần bao nhiêu phút để máy bay có thể xuất kích 
và chặn đánh địch ở chỗ nào. Chứ khi “nó” vào tới không phận mới 
phát hiện được thì bên dưới đã nát bét rồi.
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An toàn thực phẩm

T

heo định luật tự nhiên của đất trời thì 

mùa hè là phải... nóng, tuy nhiên trong 

những năm gần đây, từ lúc quả địa cầu bị 

luồng khí thải CO

2

 dần dần bao phủ do kỹ thuật khoa 

học ngày một tinh vi, cuộc sống cho dù có tiện lợi hơn, 

chẳng hạn như chuyện mỗi nhà “trang bị” một vài máy 

lạnh đã là chuyện bình thường, bầu trời vốn đã “hâm 

hấp” nay lại thêm “hừng hực” và Nhật Bản cũng không 

là ngoại lệ lại còn luôn luôn là những nước dẫn đầu.

Theo định nghĩa của sở khí tượng thì mùa hè 

được chia thành 3 cấp: 夏- Hạ (từ 25 đến 30 độ C, 

nóng bình thường), 真夏- Chân Hạ (từ 30 trở lên 

đến 35 độ C, nóng... ra nóng) và 猛暑日- Mãnh Thử 

(35 độ C trở lên - nóng kinh khiếp). Những ngày 

cuối tháng 7 kéo dài cho suốt đến nay, độ nóng 

trên toàn nước Nhật thường vượt quá mức “Mãnh 
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Thử” khiến “màn ảnh nhỏ” lúc nào cũng reo réo 

bên tai những phương thức chống nắng, số người 

trúng nắng… Chỉ có khoảng 2 ngày (9 và 10-8) thì 

những thông tin” về nóng-nắng đã “tạm dừng” để 

chuyển qua các tin tức về cơn bão số 11 hay còn gọi 

là Hạ Long ghé thăm đảo tứ quốc (shikoku) Nhật 

Bản. Khi nói về sự khác biệt giữa độ nóng “chân hạ” 

và “mãnh thử” có một ông trong chương trình Sho-

ten (笑点), một chương trình hài truyền thống của 

Nhật Bản phát hình vào mỗi tuần suốt từ năm 1966 

đến nay đã so sánh mùa hè với “Nagashi somen” 

(món bún trôi theo… giòng nước mát), có thể ai ở 

Nhật mới “nghiệm” được cảm giác này nhưng cũng 

xin “chia sẻ” cùng bà con cô bác.

“Chân hạ”: Khi thấy somen (giống như sợi bún 

của Việt Nam) trôi theo những cái ống tre chảy dài 

từ trên xuống là vớt cho ngay vào chén có đựng 

chút tsuyu (nước chấm) đặc biệt rồi bỏ vào mồm, cứ 

tùn tụt tới đâu thì toàn thân mát rười rượi tới đó, 

còn “Mãnh thử” thì muốn “thân thể” mình biến 

thành những sợi somen trôi theo giòng nước mát.

Chính xác không thể tả.

Nhân mùa hè, xin gửi đến quí độc giả lời chúc 

theo kiểu Nhật Shochu omimai moshiagemasu 暑
中お見舞い申し上げます.
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Dịch theo lối Việt Nam: Chúc thân tâm thường… 

mát mẻ trong mùa hè đỏ lửa.

Lòng vòng một chút lấy trớn như vậy cũng quá 

đủ rồi, xin bắt đầu vào những chuyện… An Toàn 

Thực Phẩm .

Từ Thượng Hải

Ngày 17-7 vừa qua, các đài truyền hình Nhật 

đồng loạt đưa ra những clip video ghi lại hình ảnh 

các nhân viên thuộc một chi nhánh của đại công ty 

OSI Shanhai Husi “Phúc Hỷ” chuyên cung cấp thịt 

ở Thượng Hải, đang nhặt những tảng thịt rơi xuống 

đất bỏ vào máy xay để “gia công” tiếp, hoặc “vô tư” 

dùng máy cắt những tảng thịt hư thối đã chuyển 

sang màu xanh. Theo trình tự thì những tảng thịt 

này sẽ được “đóng gói” rồi gửi đến các tiệm Mc-

Donald’s và KFC ở Trung Quốc để chế biến thành 

những món ăn nhanh-tiện. Nghe nói là các đoạn 

hình ảnh này do chính người “trong cuộc” quay lén 

rồi gửi ra ngoài. Bộ An Toàn hay bộ gì đó của Trung 

Quốc mở cuộc điều tra và bắt sơ khởi 5 người.

Tôi thì chỉ nghe cho biết vì có bao giờ tôi phải 

sang tận... Trung Quốc để thưởng thức những món 

này đâu, ở Nhật này thiếu giống gì, cứ xung quanh 

nhà ga thì thế nào cũng có vài tiệm McDonald’s và 
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KFC tương tự. Nhưng vài ngày sau báo đài lại cho 

biết tiếp hệ thống McDonald’s tại Nhật xác nhận là 

khoảng 20% thịt gà tẩm bột McNuggets bán tại 40% 

các cửa hàng McDonald’s trong nước Nhật (1.340 nhà 

hàng) đến từ nhà máy này. Nhóm “tiệm tiện lợi” 

FamilyMart tại Nhật gồm mấy ngàn tiệm cũng bán 

sản phẩm thịt gà lăn bột chiên cùng một xuất xứ.

Tôi hơi chột dạ vì ít nhất là mình hoặc gia đình 

mình trong quá khứ vào những lúc đi làm hay bận 

bịu đã mua ăn... cho qua bữa. Các cơ quan trách 

nhiệm đã họp báo xin lỗi và công bố: sẽ ngưng chế 

biến cũng như ngưng nhập cảng loạt thịt này từ 

Trung Quốc, và một ngày nào đó họ sẽ đổi nơi cung 

cấp từ nước khác.

Đó là chuyện của họ, còn riêng tôi và gia đình 

thì cũng đã có đối sách riêng: cứ thấy cái gì xuất 

xứ từ xứ hung khùng là ngoảnh mặt ngay sang chỗ 

khác. Quí vị có nghĩ như tôi không?

Sang… Thái Bình

Nhưng cũng chỉ sau đó vài ngày (25 tháng 7), báo 

đài của Nhật lại đưa ra một phát giác khiến những 

dân nhậu sành điệu bật ngửa: một trong số những 

đồ đông lạnh nhập cảng từ Việt Nam sang Nhật là 

món shishami (cá trứng) có “kèm theo dị vật và 
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thuốc giết chuột”. “Dị vật” là cái quái gì? Tìm hiểu 

thì biết đó là... phân người, trời ơi là trời! Hết nước 

nói! Shishamo là một loại cá trong bụng có chứa 

một bọc trứng, tiếng Hán gọi là Liễu Diệp Ngư (vì 

hình dạng hơi giống lá Liễu), nghe kể thì ăn sần sật 

và ngọt lịm. Loại cá này chỉ sống ở vùng biển nước 

lạnh như Hokkaido miền Bắc nước Nhật, ở Na Uy 

hay ở Nga... Biển Việt Nam thuộc loại “ấm quanh 

năm” thì không có loại cá này nên công ty Rich 

Beauty Food của Đài Loan trụ sở đặt tại tỉnh Thái 

Bình đã nhập từ các xứ vùng biển nước lạnh đem 

vào Việt Nam “gia công” đông lạnh, đóng thùng bán 

sang Nhật. Theo luật thực phẩm Nhật thì không 

cần biết cá này đánh bắt ở đâu nhưng nếu được 

chế biến tại Việt Nam thì sẽ là “Made in Việt Nam”, 

chuyên môn hơn một chút viết theo kiểu Nhật thì 

là “Nguyên liệu nguyên sản địa danh: Việt Nam”.

Công ty nhập cảng Imura của Nhật tại tỉnh Ya-

maguchi ngày 15 tháng 7 đã tìm thấy trong một, hai 

thùng từ Việt Nam có “kèm theo dị vật và thuốc giết 

chuột”. Những thùng cá Shishamo đông lạnh này 

được nhập vào Nhật Bản ngày 29-5-2014 và phân 

phối đến các chợ ở khắp 10 tỉnh trong đó có Tokyo. 

Hãng Imura đã lập tức ra thông báo thu hồi toàn 

bộ số lượng cá Shishamo đã bán ra, kể cả những lô 

hàng nhập khẩu trước tháng 5-2014 khoảng chừng 
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2.000 thùng tất cả. Hãng này còn đem “hiện vật” là 

thùng hàng chứa “dị vật và thuốc giết chuột” sang 

tận Việt Nam làm bằng chứng và yêu cầu Rich Beau-

ty Food điều tra bồi thường thiệt hại.

Chưa biết kết quả sẽ ra sao nhưng từ nay trong các 

quán nhậu tại Nhật sẽ vắng bóng shishamo hoặc nếu 

có thì cũng phải giải thích cho rõ ràng với dân nhậu 

“đây là shishamo “quốc sản” (chế tạo trong Nhật)”. 

Để trở lại tình trạng cũ có lẽ cũng phải mất một thời 

gian vì không những chỉ có shishamo, mà người 

Nhật còn “phân vân” và “e dè” ngay cả với những gì 

có hàng chữ to tổ chảng “Made in Việt Nam”.

Nhân vụ cá trứng này xin kể quí vị nghe luôn 

một chuyện mà tôi đã được xem trên “màn ảnh 

nhỏ”. Một giám đốc người Nhật có công ty chế tạo 

linh kiện máy móc ở Việt Nam thố lộ:

- Để kiểm soát chặt chẽ, tôi cho đặt nhiều cam-

Thùng hàng kèm theo dị vật và thuốc giết chuột (trái). 

Hàng bị thu hồi
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era trong phòng làm việc và kiểm soát ngay từ... 

Nhật, có nghĩa là ngồi ở Nhật nhưng có thể quan sát 

cách làm việc của công nhân người Việt. 

- Làm sao ông quan sát từ Nhật được?

- Dễ mà, dùng skype hay các nhu liệu chùa đó, 

mình chỉ mua camera và kêu chuyên viên gắn thêm 

vào thôi.

- Thế ông có thấy gì không?

- Thấy chứ, thỉnh thoảng có một vài người “ẩu 

tả” làm ra đồ hư hỏng, rồi cho vào túi phi tang.

- Rồi ông làm sao?

-Tôi cho người điện thoại ngay sang Việt Nam và 

giải quyết tức thì. Hiệu quả lắm.

Hãng của ông nhỏ thì còn làm thế được, nhưng 

cả một công trường to lớn thì camera đâu mà đặt 

cho xuể. Không biết đây có phải là một sự “trả thù” 

của một vài cá nhân vì bất mãn với công ty hay là 

sự “phá hoại của một thế lực thù địch” để bêu xấu 

nước ta như nhà nước vẫn thường rêu rao? Thôi cứ 

để hai bên tính với nhau.

Xin thành thật chia buồn với những công nhân 

đã bị giảm hay mất việc vì không còn đơn đặt hàng 

từ Nhật.

Còn riêng tôi tuy cũng là dân yêu hương vị làm 
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từ... “lúa mạch” nhưng không bị ảnh hưởng gì vì từ 

lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ có bao giờ biết mùi vị 

của con cá nó ra sao, trừ khi bị “lừa”. Cách đây vài 

năm, tôi phải nằm bệnh viện mấy ngày và bị bác sĩ 

chú ý về chuyện ăn uống và khuyên là phải ăn “cá” 

cho đủ chất, tôi tuân thủ tất cả trừ chuyện... ăn cá. 

Tôi xin đầu hàng, hoàn toàn cứng họng vì không 

thể có câu trả lời nghe cho được khi bị chất vấn 

bằng một cách nói hoàn toàn “Lê Thiệp”

1

: “sashimi 

của Nhật cả thế giới yêu chuộng mà tại sao ông lại 

chê? Thế thì ông sống ở Nhật... làm cái đéo gì?”

Tháng 8-2014

1 Lê Thiệp: một nhà báo nổi danh vừa qua đời vào năm ngoái.
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Nỗi buồn... sinh đẻ!

X

ứ Nhật là một xứ có tỷ lệ sinh sản thuộc 

loại thấp trên thế giới, hình như chỉ có 

1,43%. Bao nhiêu đối sách, hứa hẹn được 

đưa ra suốt từ thời chính phủ này sang chính phủ khác, 

nhưng tỷ lệ vẫn bò ngang như cua và còn có khuynh 

hướng thụt lùi, cứ cái đà này thì đến năm 2050 dân số 

chỉ còn 97 triệu so với hiện tại là khoảng 127 triệu, vì 

thế lúc đó cứ một người trẻ phải “vác lên vai” vài ông 

già bà cả, thay vì là 4 hay 5 người trẻ lo cho một người 

già trong hiện tại…

Nhưng cuộc đời lại có lắm trớ trêu, người thừa 

dư sức lực thì chả ai muốn “đèo bồng” vì “chủ nghĩa 

ham vui”, còn người “thiếu thốn” thì rặn mãi không 

ra đến nỗi phải nhờ tha nhân hoặc nhờ ai đó cung 

cấp “giống”. Tha nhân hiểu theo nghĩa thông thường 

tức là chả có một chút liên quan… máu mủ, trường 
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hợp này lại đưa đến nhiều phiền phức về pháp luật, 

về “chủ quyền” không biết thuộc về ai?, v.v.

Thôi chỉ có cách hay nhất là nhờ “giống” của 

ngay chính người ruột thịt trong gia đình là “an 

toàn trên xa lộ”, khỏi phải tranh cãi về các chuyện 

không lường trước.

Vừa là ông nội vừa là… bố.

Chiều ngày 31-7, tại một cuộc họp báo ở Tokyo, 

bác sĩ Nezu Yahiro, viện trưởng bệnh viện sản khoa 

Suwa Maternity Clinic thuộc thành phố Nakano 

đã công bố những con số chính thức về số em bé 

ra đời bằng cách “thụ thai nhân tạo” hay “đẻ thế” 

trong suốt 17 năm kể từ tháng 11 năm 1996 mà bệnh 

viện này đã thành công. Được biết, bệnh viện này 

chuyên ra tay “cứu độ” những cặp đôi hiếm muộn 

bằng 2 phương pháp vừa nói ở trên. Theo bản công 

bố thì bệnh viện này đã giúp 146 cặp vợ chồng mà 

“giống” của người chồng “hết xài” khiến người vợ 

không thể đậu thai, bằng cách dùng “giống” từ 

người thân của gia đình mà nhiều nhất là từ bố 

chồng 110 vụ, anh chồng 16 vụ và em trai chồng 12 

vụ, 8 trường hợp còn lại là của... thân hữu, trong đó 

“giống” của bố chồng chiếm tỷ lệ thành công cao 

nhất: 75%. Giống của “bố” sẽ kết hợp với “giống” lấy 
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từ con dâu và được nuôi dưỡng trong ống nghiệm, 

khi thành “phôi thai” sẽ cấy ngược vào... cơ thể con 

dâu. Thông thường nếu không “chuyên nghiệp” thì 

chỉ có khoảng 20% được ghi nhận là thành công, 

nhưng bệnh viện này đã có 118 em bé chào đời khỏe 

mạnh bằng cách thụ thai này.

Cho đến nay thì vẫn chưa có luật liên quan đến 

việc thụ thai nhân tạo khi dùng “giống” không 

phải của vợ hay của chồng nhưng bộ y tế Nhật đã 

có những báo cáo thừa nhận việc thụ thai nhân 

tạo bằng “giống” từ tha nhân ngoại trừ việc dùng 

“giống” từ anh chị em ruột vì nảy sinh nhiều quan 

hệ phức tạp giữa người và người.

Tuy nhiên theo ông viện trưởng của bệnh viện 

này thì trường hợp muốn có con như thế rất nhiều 

và hầu hết đã không gặp trục trặc gì về quan hệ 

giữa “người” và “người” sau khi sinh đẻ cả, vì trước 

đó đã được giải thích rõ ràng những trở ngại có thể 

xảy ra và tất cả đều “nhất trí”. Ông này lý luận: Rất 

là kỳ cục là cứ khăng khăng theo quan niệm sống 

của chính mình rồi phán: những phức tạp trong gia 

đình sẽ nảy sinh sau khi đứa bé chào đời. Nếu so 

sánh việc đứa con được sinh ra như thế nào và việc 

làm sao để nuôi nấng đứa bé thì việc nào cần thiết 

hơn? Nghe cũng có lý. Trong cuộc họp báo, trả lời 

câu hỏi: có bao nhiêu cặp vợ chồng đã và sẽ nói sự 
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thật về “giống” của đứa bé khi nó khôn lớn? Ông 

này cho biết: “Chuyện này là chuyện tùy vợ chồng 

quyết định, nhưng theo tôi thì đến khi cần thiết 

phải nói sự thật vẫn tốt hơn”. Có 2% cặp vợ chồng 

đã “nghĩ” đến điều này khi được hỏi nhưng trên 

thực tế thì chuyện này vẫn chưa xảy ra.

Bên cạnh những suy nghĩ “bàn tới” của ông bác 

sĩ này lại có những ý kiến “bàn lui” tỏ vẻ lo âu: Rất 

hiểu và thông cảm cho những cặp đôi không thể 

nào có con khiến phải xin “giống” từ người thân 

trong gia đình. Nhưng đây chỉ là quan điểm của 

“cặp đôi” muốn có chứ không đứng từ lập trường 

của “đứa trẻ”. Chẳng hạn nếu lấy “giống” từ người 

em trai của chồng mà sinh ra cháu bé bị tật nguyền 

thì liệu tình thương của cặp đôi dành cho cháu bé 

có vĩnh viễn hay không? Và còn nhiều ý kiến lo lắng 

khác nếu đứng về mặt tôn giáo, luân lý, v.v.

Và những tranh qua cãi lại vẫn còn thấy dài dài 

chưa dứt. Xin kể thêm câu chuyện 5 năm trước.

Vừa là ngoại mà cũng vừa là mẹ.

Ngày 25-11-2009, một đài truyền hình Nhật Bản 

đã giới thìệu một phóng sự ngắn có tựa đề “Vừa là 

ngoại mà cũng vừa là mẹ”.

Trong một căn phòng cũng của bệnh viện sản 
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khoa Suwa Reproduction Center (SRC) (bây giờ 

là Suwa Maternity Clinic), có sự hiện diện của 3 

người: 2 người đàn bà, 1 già 1 trẻ và 1 bé sơ sinh. 

Người hơi đứng tuổi thì nằm dài trên giường, trông 

có vẻ mệt mỏi, người phụ nữ trẻ có dáng điệu khoẻ 

mạnh thì đang đứng cho em bé bú sữa của mình. 

Trước ống kính, người đàn bà đứng tuổi chỉ đứa bé 

sơ sinh giới thiệu: đây là cháu ngoại, còn đây là mẹ 

nó khi chỉ sang người phụ nữ trẻ. Lúc đó, thì vị bác 

sĩ viện trưởng bước vào và người xướng ngôn viên 

của đài bắt đầu tường thuật:

Đây là một trường hợp đầu tiên “mẹ sinh con 

dưỡng” tại Nhật Bản, người phụ nữ đứng tuổi năm 

nay 53 tuổi có một cô con gái 27 tuổi, cô này khi 1 

tuổi 4 tháng vì một chứng bệnh đã phải cắt bỏ tử 

cung, nhưng mãi đến năm 22 tuổi người mẹ mới 

cho cô biết. Năm 24 tuổi, cô lập gia đình với một 

người đàn ông thông cảm hoàn cảnh và thương yêu 

cô. Hai vợ chồng nhất định có con bằng “giọt máu” 

của chính mình, cả nhà bàn nhau rồi đem “ước 

muốn” này tâm sự với bác sĩ Nezu Yahiro của bệnh 

viện sản khoa SRC (nơi tích cực tiếp nhận những 

trường hợp “đẻ thế” nhưng vẫn bị Hội Y Sĩ Nhật 

Bản cảnh cáo vì trên mặt pháp lý “đẻ thế” vẫn chưa 

được chấp nhận tại Nhật). Suy qua xét lại, cuối cùng 

thì vị bác sĩ đã đồng ý giúp vì những lý do:
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- Không phải là chuyện đẻ thế để lấy tiền

- Không sợ tình trạng mất con sau khi người mẹ 

“đẻ thế” tranh giành con với người mẹ “nhờ đẻ” vì 

cả hai bên đều là ruột thịt.

Sau khi cấy “giọt máu” của 2 vợ chồng trẻ vào 

người của bà mẹ đến mấy lần không thành công, vì 

bà mẹ đã hơi lớn tuổi, mãi đến tháng 7 năm 2008 

thì “cái thai mới đậu”. và cuối cùng vào tháng 5 

năm 2009 một bé trai khoẻ mạnh ra đời. Trong thời 

gian chờ đợi “ngoại tròn cháu vuông” thì cô con 

gái đã được các y tá của bệnh viện huấn luyện cách 

nuôi con, cách làm thế nào để có sữa cho con bú 

vì cô muốn bé phải được nuôi dưỡng bằng chính 

nguồn sữa của cô.

Ngày 25-11-2009, 2 mẹ con và bác sĩ viện trưởng 

đã họp báo tại Tokyo công khai tường trình sự việc. 

Hai mẹ con cho biết: họ muốn mọi người nhất là 

các nhà làm luật không nên bỏ rơi những trường 

hợp tương tự vì “chúng tôi biết rất nhiều người 

giống như chúng tôi”. Sau đó, hai mẹ con đã viết 

và cho phát hành quyển sách “Haha to Musume no 

Dairi Shussan” (Câu chuyện đẻ thế của mẹ và con) 

được bày bán trên khắp nước Nhật.

Chuyện mẹ con một nhà còn có thể “nói chuyện” 

được, còn chuyện nhờ tha nhân “đẻ thuê” còn rất 

nhiều rào cản vì
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- Người “đẻ thuê” không chịu trả con.

- Trong khai sinh thì tên mẹ là người “đẻ thuê” 

hay người “nhờ “đẻ thuê”?

- Người nhờ “đẻ thuê” lại không chịu nhận con, 

có thể vì đứa trẻ “dị dạng” hoặc vì lý do nào khác 

như hôm 2-8-2014 vừa qua, chuyện không xảy ra ở 

Nhật nhưng ở bên Thái khiến dư luận Nhật rất quan 

tâm. Số là có 2 vợ chồng người Úc qua một trung 

gian môi giới tại Thái, đã nhờ một phụ nữ Thái 21 

tuổi “đẻ thuê” với giá khoảng 15.000 đô la, tháng 12 

năm ngoái cô này sinh đôi 1 trai 1 gái, chẳng may 

bé trai lại bị bệnh down và bệnh về tim mạch, cặp 

vợ chồng người Úc từ chối không nhận bé trai chỉ 

nhận bé gái… lành lặn khiến người phụ nữ trẻ này 

phải cưu mang bé trai và đặt tên là Gammy. Chuyện 

của cô được đưa lên báo chí, truyền hình và một 

chiến dịch quyên tiền đã lan rộng khắp Úc để giúp 

người phụ nữ trẻ này có tiền nuôi dưỡng và cho bé 

Gammy giải phẫu chữa bệnh tim. Ngoài ra cô cũng 

còn phải nuôi hai đứa con ruột 3 tuổi và 7 tuổi vì

“lấy chồng từ... thưở 13

đến năm 21 thiếp đà… 3 con”.

Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chuyện giải quyết làm 

sao cho trọn vẹn chẳng đơn giản chút nào, nhưng 

đây là vấn đề mà bất cứ chính phủ nào cũng phải 

quan tâm. Một ủy ban của đảng cầm quyền đã được 
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thành lập cộng với những trợ giúp từ các nhà làm 

luật chuyên môn ngày 6 tháng 8 vừa qua đã đệ 

trình quốc hội dự án “công nhận việc đẻ thế có điều 

kiện”, còn nội dung dự án và bao giờ quốc hội sẽ 

bàn thảo để thông qua thì… chưa rõ! Thôi ta đành 

chờ vậy.

Sayonara

Tháng 8-2014
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Hanami

Đã sang tháng 4 bắt đầu mùa nắng ấm, mỗi khi 

ra đường tuy không phải khoác những bộ áo “giáp” 

trên người nhưng đôi khi có một chút gió hiu hiu 

ở đâu đó lại “nhè nhẹ” len vào da thịt. Cảm giác 

thật bình yên dễ chịu. Trên con đường đưa “người 

tình… trăm năm” từ nhà tới sở,

Ngồi bên anh có em ngoan tóc lả

Giọng Nam Kỳ pha chút Bắc duyên duyên 

1

- Rộ rồi,

- Cái gì rộ.

- Nhìn kìa.

Hanami và… hạnh phúc 
không quên

1 Được trích trong một bài thơ của 1 người bạn nào đó, xin lỗi đã 
quên tên
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À, rộ thật. Cả một rừng anh đào trắng xóa nở dọc 

hai bên đường.

- Mo mankai da ne! Shumatsu hanami shimashou 

ka? (Mãn khai rồi, cuối tuần, Hanami không?)

- Xong ngay.

-------

-------

Hanami 花見 gốc tiếng Hán là “Kiến Hoa”, “Kiến” 

là xem là ngắm, “Hana” là “Hoa”, nhưng là Hoa Anh 

Đào Sakura) hay Hoa Mai (Ume) chứ không phải các 

Hoa khác. Nói tóm lại, Hanami có nghĩa là ngắm 

hoa, một sinh hoạt truyền thống của xứ Phù Tang 

khi anh đào nở. Ngày nay, Hanami gần như đồng 

nghĩa với một bữa nhậu ngoài trời dưới gốc cây anh 

đào, trên lối đi hoặc cạnh bờ sông. Hanami là dịp 

để gia đình và bạn bè tụ tập, và cũng là mùa mà 

thiên hạ từ già đến trẻ rủ nhau “đi tìm cảm giác 

lâng lâng trong men rượu”. Tại các công viên lớn ở 

Tokyo như Meiji Jingu Gyouen, Shinjuku Gyoyen, 

Chidorigabuchi, Inokashira, Ueno… lúc nào cũng 

đầy ắp người, “karaoke” vang vang cạnh những đĩa 

“mồi” thơm phức cùng những ly sake ấm áp. Dưới 

những tàng cây xanh lá là những loạt đèn lồng xếp 

bằng giấy sáng chưng để thắp sáng cho những bữa 

tiệc “dạ anh đào” (tiệc thâu đêm). Trong khí trời 
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lành lạnh vừa “chiêu” một chén sake nóng vừa 

thưởng lãm những cành đào lung linh trước gió, 

ai nấy đều cảm thấy mình đang tận hưởng những 

hạnh phúc hiếm hoi khác hẳn với những tất bật của 

đời thường.

Cứ khoảng cuối tháng 3, đầu tháng tư thì Nha 

Khí Tượng Nhật Bản sẽ có thông báo chính thức lịch 

trình hoa anh đào sẽ nở, người Nhật – đặc biệt là 

những người yêu thích truyền thống Hanami đều 

theo dõi thông báo này thật cẩn thận, bởi thời gian 

“mankai” (nở rộ) chỉ kéo dài khoảng một hoặc hai 

tuần. Nhớ lại có năm nào đó, khi Nha Khí Tượng 

thông báo ngày hoa nở, nhưng hoa lại nở muộn hơn 

vài ngày so với lịch trình đã thông báo. Thế là các 

quan chức “nhà nước” lại phải cúi gập đầu xin lỗi vì 

người dân than thở: “chúng tôi đã chuẩn bị cả năm 

để lấy những ngày nghỉ, canh đúng những ngày hoa 

sẽ nở nhưng... cuối cùng thì chỉ thấy toàn những 

cành hoa trụi lá”! Thật là vô nghĩa”...

Theo thống kê thì số người ngắm hoa năm nay 

so với năm ngoái tăng mạnh, “nội dung bàn tiệc” 

vẫn linh đình, tuy có người than vắn thở dài: vì 

thuế tiêu thụ tăng từ 5% đến 8%. “Tăng thì tăng, 

uống ta cứ uống, nhắp chừng vài ly vào thì 5 hay 8 

cũng… giống nhau”.
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Hạnh phúc không quên

Lan man đến đây bỗng dưng nhớ lại những 

buổi “hanami” không thể nào quên được “của cái 

thuở ban đầu lưu luyến ấy” vào 38 năm trước tại 

địa điểm có nhiều khách du xuân: công viên Ino-

kashira ở giữa 2 quận Mitaka và Musashino. Xin 

cho phép lùi về dĩ vãng.

Sau ngày Saigon đổi chủ tháng 4-1975, trừ một 

số đã tốt nghiệp, đang thực tập tại các hãng xưởng 

có chút ít thu nhập, còn lại đám sinh viên chúng 

tôi rất ư là vất vả, tin tức gia đình thì biệt tăm, 

tiền chuyển ngân thì không có, học hành thì dang 

dở, tương lai cuộc sống rất bất an. Ai nấy đều phải 

bươn chải, làm bất cứ việc gì để sống còn, phụ nấu 

ăn, rửa bát, dọn dẹp, chạy bàn, vét bùn ống cống 

v.v… Một nơi mà chúng tôi thường gọi đùa là “mồ 

chôn tuổi trẻ” là nhà ga Takadanobaba nằm gần 

phố Shinjuku, một trung tâm ăn chơi của Tokyo. 

Cứ 6 giờ sáng thì dân lao động thường là người từ 

các tỉnh miền Bắc về tìm việc làm khi mùa đông 

đến, trong đó có cả quân ta tụ tập để được mướn và 

“bố trí” đi khắp nơi, làm đủ việc mà hầu hết là các 

công việc liên quan đến ngành xây dựng như dọn 

dẹp công sự, khiêng vác, phụ thợ sai vặt…., “thu 

nhập” 1 ngày (cao nhất là 5000 yen-50 mỹ kim) có 

thể sống cả một tuần với cơm của shokudo (nhà 
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ăn) cư xá Kokusai (sinh viên quốc tế). Ngay dịp đó, 

một “ân nhân” xuất hiện, công ty “tổng nghiệp” (総
業) của một người Nhật tên Kitayama, công ty này 

nhận làm bất cứ việc gì như nhặt rác, chùi hồ bơi, 

dọn nhà, dỡ nhà v.v… mà 2 ông bạn tôi là: Huỳnh 

Lương Thiện (bây giờ ở Mỹ), ông Trần Minh Châu 

(ở Pháp) là những người có “giao tình” thắm thiết 

với công ty. Thời gian đó, cứ vào mỗi tối, tại phòng 

ăn của cư xá, mọi người vừa đấu láo vừa đợi 2 ông. 

Khi 2 ông xuất hiện trong bộ quần áo “tác nghiệp” 

xốc xếch dính đầy sơn hay bùn đất…thì ai nấy đều 

vui mừng biết là có “tin vui”, 2 ông oai lắm vì vừa là 

đàn anh (trên tụi tôi 1, 2 năm), vừa là người “mang 

công ăn việc làm” cho “đàn em nghèo đói” dõng 

dạc ra lệnh: Ngày mai 8 người tại chỗ này, chỗ kia 6 

người… đến mùa Hanami thì cần 10 người dọn rác 

công viên Inokashira từ 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa, 

có bữa thì cần ít hơn vì cuối mùa hoa rụng. Tụi tôi 

thay phiên đảm nhận.

6 giờ sáng tụi tôi có mặt, phân chia vùng xong 

xuôi, cứ 2 thằng “quản lý” một chiếc xe đựng rác và 

một bộ đồ nghề gồm: bao tay, đồ hốt rác, đồ đựng 

rác, chổi quét rác. Một thằng “hốt” và một thằng 

“đẩy” cứ thay phiên nhau. Công việc thì bận thật, 

nhất là từ lúc 7 giờ đến 10 giờ, nhưng được một cái 

là người Nhật rất “biết điều”, họ no say xong nhưng 
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rác được họ xếp thành từng đống, chứ không bỏ 

lung tung. Nhiệm vụ của tụi tôi là dọn những đống 

rác chất lên xe đem đến một chỗ nhất định chờ xe 

rác đem đi. Từ 10 giờ trở đi thì hầu hết là vừa đẩy xe 

vừa ngắm cảnh… tìm kiếm những cọng rác lạc loài 

lẻ tẻ rơi rớt xung quanh. Người Nhật rất “phí phạm” 

trong các lần chén anh chén chú như thế này, thế 

nào trong đống rác cũng còn sót lại những lon bia 

mới toanh, những chai rượu chưa khui hoặc còn 

hơn một nửa có đậy nắp cẩn thận, những gói mồi 

như mực khô, đậu phộng còn nguyên xi chưa ai rờ 

tới… Thế là quân ta “lặng lẽ” gom vào một chỗ.

Đúng 1 giờ trưa, sau khi chấm dứt công việc, bàn 

giao cho “quân bạn” là người của công ty khác, quân 

ta trở thành khách ngắm hoa. Trong cái công viên 

đầy ắp người, bỗng nhiên lại thấy xuất hiện những 

thằng mới sáng là “cu ly” bây giờ là “khách”, nhưng 

chẳng ai buồn để ý. Bao nhiêu “mồi” dự trữ đem ra 

và cứ thế mà “Dzô”, “Ra” thoải mái.

Có một bữa, cách chỗ chúng tôi đang lai rai 

có hai thanh niên còn trẻ với 2 cây đàn đang hát 

những bài folksong quen thuộc của Nhật như Nago-

ri yuki, Ano subarashii mo ichi do, v.v. của Mỹ như 

The Boxer, The Sound of Silence… Hay thiệt. Tò 

mò, tôi và vài quân ta tiến tới nghe ké và xì xầm với 

nhau, thấy không phải tiếng Nhật, 1 trong 2 thanh 
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niên hỏi:

- Mấy anh từ đâu tới thế?

Khách ngắm hoa mà, tụi tôi ngẩng mặt:

- Việt Nam bạn ơi.

Có 1 cậu buột miệng:

- Cho tụi tôi nghe một khúc nhạc Việt Nam đi.

Cả bọn đùn cho tôi. Nhận đàn từ tay người bạn 

Nhật, khỏi suy nghĩ đang có hơi men tôi bắt giọng 

luôn “Cái nhà là nhà của ta….”, vừa dễ nhớ vừa 

sinh động. Chả biết 2 anh chàng này có hiểu gì 

không nhưng vẫn khen lấy khen để vì đó là… đặc 

tính muôn đời của người Nhật.

Xong, một người hỏi:

- Anh biết bản nhạc Nhật nào không?

Trúng tủ, tôi làm luôn bài hát mà ai cũng biết 

của Yoshida Takuro “Kekkon shiyo yo” (Hãy lấy 

nhau đi), bài hát mà tên nào tập tễnh làm quen với 

folksong Nhật đều thích và muốn chơi cho bằng 

được. Cả 2 thanh niên và những người Nhật xung 

quanh cũng khoái chí vỗ tay hát theo 

Boku no kamiwa (Tóc của anh) 

Kata made nobite (Nếu dài đến vai)

Kimi to onaji ni nattara (giống như của em) 

Yakusoku doori (Đúng như lời ước nguyện)
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Machi no kyoukai de (Tại một nhà thờ của thành 

phố) 

Kekkon shi yo (Chúng mình hãy lấy nhau nhé)

Hát xong, 2 thanh niên đáp lễ một vài bài và 

chúng tôi lại trở lại “vị trí” cũ tiếp tục… chương 

trình. Thú thật, có thể nói đó là lần hanami hạnh 

phúc nhất trong cuộc đời… ca hát của tôi.

Cuối tuần qua, tại một công viên gần nhà lúc 

anh đào đang nở rộ, bên “người tình trăm năm”, 

bên bạn, bên bè, đồ nhậu ê hề, cạnh tụi tôi lại có 

một nhóm trẻ đang tưng bừng đàn hát làm tôi nhớ 

lại một khung cảnh đã quá xa của Hanami 38 năm 

trước mà chắc là sẽ không bao giờ tìm lại được.

Với tôi, tháng 4 hàng năm, Nhật Bản với hoa anh 

đào là một xứ sở thanh bình và đáng yêu nhất. Lại 

mơ, lại mộng.

Tháng 4-2014
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B

ất ngờ thấy tiêu đề bài viết là 4 mẫu tự 

“LGBT”, chắc bạn ta cũng ngỡ ngàng, 

phân vân đôi chút vì nó là cái quái gì phải 

không ạ? Xin cứ tà tà mà .... đọc rồi sẽ biết.

Sau 10 năm cập nhật, Bộ từ điển Kojien (『広
辞苑』 “Quảng từ uyển”) nổi tiếng của nhà xuất 

bản Iwanami 岩波, đã giới thiệu bản version 7 mới 

L.G.B.T.
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nhất, bao gồm những từ đã được “dân gian” dùng 

trong suốt 10 năm qua. Đây là quyển từ điển phổ 

thông Nhật-Nhật được rất nhiều người dùng trong 

các công việc nghiên cứu, học thuật; bạn ta có thể 

tìm thấy trong thư viện của các trường học, quận, 

huyện, thành phố, v.v.

Tuy nhiên sau khi phát hành vào ngày 12-1 năm 

nay, thì nhà xuất bản đã gặp một số than phiền từ 

các giới học giả, ngoại giao về cách giải thích một số 

các định nghĩa mới. Trong số đó có cụm từ “LGBT” 

khiến người viết để “tâm”.

Được biết “LGBT” được ghép từ mẫu tự đầu của 

“Lesbian”: đồng tính nữ, 

“Gay”: đồng tính Nam,

“Bixesual”: thích cả nam hay nữ và

“Transgender”: người chuyển giới từ nữ sang 

nam hay ngược lại. 

Nghĩa là có 4 loại, nhưng lại được tự điển này 

giải thích: “là những người có khuynh hướng tình 

dục khác với đa số” khiến các học giả chỉ trích vì: 

Lời giải thích này mới có 3 là “L”, “G”, “B” chứ chưa 

có “T” trong đó. Nhà xuất bản đã nhận lỗi và xin 

sửa lại.

Thế thì việc này có liên quan gì đến bài viết dưới 

đây? Dạ thưa, có liên quan một chút, vì dựa vào 
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các tranh cãi này, người viết đã “khảo sát” và “tổng 

hợp” với xung quanh và thú thật là vẫn còn một vài 

loại không biết nên xếp vào “thể loại” nào theo như 

định nghĩa trên. Hay là cần có một định nghĩa rộng 

hơn? Vì thế xin có vài hàng lăng nhăng góp “vui” 

với bạn ta đọc cho qua ngày qua tháng.

“Onê-ê” オネエ, Pê Đê (Bóng) và…

Những năm gần đây, trong các chương trình giải 

trí trên truyền hình Nhật thường hay xuất hiện các 

nhân vật mà tiếng Nhật gọi là “Ônê-ê” (Pê Đê) tiếng 

Việt ta gọi là “Bóng” để chỉ những loại thanh niên 

mang thân xác là đàn ông nhưng tính tình và cách 

sống thì hoàn toàn là phụ nữ và muốn trở thành 

phụ nữ nếu… điều kiện cho phép”. Có 2 loại Ônê-ê: 

một loại khi nhìn thì là “giai” nhưng thực ra thì 

tính tình ngược lại, còn một loại nhìn vào thì giống 

như “gái” và lẽ dĩ nhiên là “ẻo lả”… Nhóm này lại 

chia ra làm 2, một thì “để nguyên thế” không chỉnh 

trang, một thì “chỉnh trang chút ít” nhìn biết liền 

khỏi giải thích. Quí vị xem những tấm hình dưới 

đây thì sẽ thấy.

Những “Ônê-ê” này rất thông minh và ăn khách, 

thường là diễn viên “regular” (thường trực), nhất 

là trong các chương trình “tạp lục”. Nhũng chương 
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trình này thường có tiết mục hỏi ý kiến về cuộc 

sống, tranh đua kiến thức giữa nhiều nhóm với 

nhau như nhóm “xướng ngôn viên”, nhóm “nghệ 

sĩ”, nhóm “thể thao” và nhóm “Onê–ê”… và trong 

nhóm “Bống” này không ít người đã trở thành... 

“đại gia”, tiền vào như nước. Đúng là nhất nghệ 

tinh nhất thân vinh.

Xin kể bạn ta nghe chuyện gian nan của một 

“Ônê-ê” mà hầu như khán giả cùa “màn ảnh nhỏ” 

ai cũng đã có lần thấy qua hoặc thấy... dài dài.

Đoạt giải “Mr. Hoa hậu thế giới”

Ngày 31 tháng 10-2009, tại Thái Lan, Ban giám 

khảo của giải “Miss International Queen 2009” đã 

chọn Haruna Ai (37 tuổi) là người đẹp nhất thế giới 

Chưa gặp “anh” tôi vẫn nghĩ rằng: có “nàng” thiếu nữ đẹp 

như.... trăng
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hay nói chính xác hơn là “hoa hậu chuyển giới” 

mà tiếng Nhật gọi là “new half”. Vinh quang này 

tuy không rợp trời về tiền bạc (khoảng 10,000 mỹ 

kim cho “hoa hậu”), không được đón nhận nồng 

hậu như những lần Nhật đoạt giải hoa hậu khác 

nhưng cũng đã làm cho... lẽ dĩ nhiên là đương sự 

nở mày nở mặt, ngẩng cao đầu với... bố và nhất là 

được nghệ giới quan tâm hơn và con đường công 

danh của “hoa hậu chuyển giới” này sẽ mỗi ngày 

mỗi thăng tiến.

Được biết giải này qui tụ... 21 “Hoa Hậu” đến từ 

13 nước như Mỹ, Trung Quốc, Phi Luật Tân, Nhật 

v.v… qua mấy kỳ chọn qua chọn lại còn 18, cuối 

cùng thì người đẹp... chuyển giới đại diện xứ Anh 

Đào là Haruna Ai 37 tuổi đã lọt vào mắt xanh của 

ban giám khảo. Khi nghe công bố kết quả thấy tên 

mình, “nàng” thốt ra câu nói bằng tiếng Anh theo 

giọng Nhật “unbiribabo” (unbeliveable) với cái 

giọng ồ ề vì trên cổ vẫn còn trái táo Adam không lấy 

ra được. Sau đó, trong lúc nước mắt chan hòa làm 

trôi mất một “mảng” phấn son... trên mặt, Haru-

na đã thông báo ngay cho ông bố khó tính: “Bố ơi, 

con đã làm được điều bố dặn rồi, nhất thiên hạ bố 

nhớ không?”. Chẳng biết ông bố có nhớ hay không 

nhưng cũng trả lời: “Vậy à, tốt quá”.

Khi còn nhỏ, Haruna Ai nguyên là con trai chính 
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hiệu con nai vàng... ngơ ngác với cái tên “thuần túy 

đàn ông” Onishi Kenji. Có lẽ bị bạn cùng trường 

ăn hiếp, học hành cũng chẳng đến đâu, hay bỏ học 

tìm những nơi... vắng vẻ nên “cô nàng” luôn mang 

ý nghĩ muốn trở thành nữ giới. Dần dần chàng On-

ishi Kenji ẻo lả cứ như con gái, thích trang bị đồ 

phụ nữ mỗi khi ra ngoài, thích nhìn ngắm nữ trang, 

thích đeo... lông mi giả. Nàng cũng từng xuất hiện 

trên TV trong các chương trình bắt chước giọng nữ 

ca sĩ (Manemono), ngày 3-3-1985 Haruna đã đoạt 

giải nhất trong chương trình này với bài hát Rock’n 

Rouge của nữ ca sĩ Matsuda Seiko.

Rồi đến 1 ngày trong năm 1991, Haruna công 

khai thú thật với bố: “Kể từ hôm nay, xin phép bố 

cho con trở thành nữ giới”. Ông bố tức giận: “Mày 

muốn thành gì thì thành nhưng với điều kiện là 

phải nhất thiên hạ.”. Không hiểu ông bố muốn nói 

theo ý gì, hoặc chỉ nói để mà nói cho qua chuyện.

Kể từ hôm đó, Haruna nhất quyết từ giã kiếp 

“anh là mây bốn phương trời” để trở thành “em là 

gái bên song cửa”, nhờ kỹ thuật dao kéo tân trang 

toàn diện thân thể mà nàng đã trở thành người đẹp 

“xóm bóng” có lối ăn nói “bộc trực đầy nam tính”.

Được biết vào tháng 5-2009, Chương trình “Ma 

nữ lúc 22 giờ” của Đài truyền hình số 4 Nhật Bản 
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đã đề nghị Haruna tham dự giải. Tuy nhiên vào thời 

điểm đó, “nàng” vẫn còn một thân thể tương đối 

đẫy đà: 64 kg quá tiêu chuẩn để mặc áo tắm, áo dạ 

hội, vì nếu mặc những bộ quần áo này vào thì trông 

sẽ giống như một khoanh giò không hơn không 

kém... Cho nên Haruna đã được khuyến cáo nên 

tham gia “chương trình diet” cũng do chương trình 

này tổ chức. “Nàng” đồng ý và chấp thuận luôn 

điều kiện khá ngặt nghèo: trong 3 tháng nếu số cân 

lượng không giảm đến mức coi được thì sẽ bị... cạo 

trọc đầu. Thế là, một chương trình huấn luyện đã 

được soạn thảo, đài này cử hẳn 3 nhân viên theo 

sát nàng từng cây số để nhắc nhở khi Haruna “ngựa 

quen đường cũ”: thích ăn và uống đồ ngọt. Nghe 

nói có lúc 3 nhân viên đi cùng phải làm đủ mọi 

cách xoa bóp cho người của “nàng” sao cho ra hết 

chất mỡ để chỉ trong 1 tuần phải xuống ít nhất 2 

kg rưỡi, vì nếu không thì không kịp. Sau 3 tháng 

thử thách, “nàng” đã thành công với số cân lượng 

vừa đủ xài: 53,6 kg. Ngày 25-10, “nàng” lên đường 

sang Thái đại diện Nhật Bản và đã vinh quang đoạt 

giải. Thành thật chúc mừng “nàng” và những người 

cùng phái đã được sống trọn vẹn trong một bầu 

không khí hoàn toàn thoải mái không kỳ thị... Loại 

này thì đúng là “T”, đã bị bỏ sót trong lời giải thích 

của tự điển nói trên.

Ngoài ra, Nhật Bản lại có thêm một mẫu người 



592

huy nguyễn & vũ đăng khuê

giống “Ônê-ê” một vài điểm nhưng khác với Ônê-ê 

là họ không có ý muốn trở thành phụ nữ, kể quí vị 

nghe luôn cho đầy đủ và xin bạn ta cho biết nên 

xếp vào loại nào?

“Những chàng trai thích nhai cỏ”

Nhóm chữ này tạm dịch từ một thuật ngữ tiếng 

Nhật “Soshokukei dansei (草食系男子)” xuất hiện 

lần đầu vào năm 2006 trên một loạt bài viết của 

tác giả Fukasawa Maki. Theo bà Ushikubo Megu-

mi, một chuyên gia nghiên cứu thị trường của một 

công ty lớn tại Nhật thì giới “Soshokukei” trong 

độ tuổi giữa 20 và đầu 30 có khuynh hướng lãnh 

đạm với tình dục, tính tình yểu điệu, ăn nói nhỏ 

nhẹ, thích trang điểm, yêu hình ảnh “dáng em gầy 

như liễu trong thơ cổ”, mê thời trang phụ nữ, hợp 

với mẹ hơn bố, v.v. và thiếu tính năng động so với 

những người đàn ông bình thường. Số này càng 

ngày càng... phát triển cho nên nhu cầu dành cho 

các chàng thanh niên thích nhai cỏ này cứ tăng dần 

theo ngày tháng.

Kể từ tháng 11 năm 2008, doanh thu của một 

công ty chuyên về thời trang có tên WishRoom đã 

vượt quá dự định khi tung ra những sản phẩm vốn 

chỉ dành cho phụ nữ như áo ngực, quần lót... Giám 
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đốc công ty này là bà Akiko Okunomiya cho biết 

bà rất ngạc nhiên trước số lượng khách hàng nam 

giới quan tâm đặc biệt những sản phẩm này. Chưa 

hết, bắt đầu từ giữa tháng 10 năm 2009 suốt cho 

đến nay thì một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng 

Nhật Bản là Yamaguchi Shinya đã cho trình làng rất 

nhiều bộ sưu tập thời trang gồm những chiếc váy, 

áo len, quần bó dành riêng cho giới này. Vài tháng 

sau, các thời trang này đã xuất hiện bên cạnh hoặc 

bên trong những công ty sửa sắc đẹp cũng chỉ dành 

riêng cho nam giới như làm móng tay, cạo lông mặt, 

v.v.

Không biết đây có phải là một hiện tượng mà 

nói theo các nhà nghiên cứu xã hội: là “bùng nổ” 

hay không, vì những loại thanh niên thích ăn cỏ 

này thời nào mà chả có? Một vài giải đáp đã được 

tìm thấy qua hai quyển sách “Soshokukei Danshi 

no Ren-ai Gaku” (草食系男子の恋愛学 tạm dịch: 

môn học tình yêu của những chàng trai thích nhai 

cỏ), của giáo sư Morioka Masahiro đại học Osaka và 

“Soshokukei Danshi Ojo-man Ga Nippon wo Kaeru 

(草食系男子「お嬢マン」が日本を変える tạm 

dịch: Những chàng trai thích nhai cỏ đang thay đổi 

nước Nhật) của bà Megumi Ushikubo.

Theo giáo sư Masahiro Morioka thì nguyên nhân 

là vì Nhật Bản có một nền hòa bình không bị đe dọa 
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bởi chiến tranh trong suốt 60 năm qua; hiện tượng 

này không phải là hiện tượng mới lạ và đã xảy ra 

trong thời kỳ Edo (1603-1867), khi hòa bình thuộc 

triều đại Tokugawa Shognate kéo dài suốt 260 năm. 

Câu kết luận của ông là: thời gian hòa bình càng 

dài bao nhiêu thì chí nam nhi càng ngày càng cùn 

lụt, dẫn tới việc tính khí nam giới mỗi lúc mỗi gần 

nữ giới.

Còn theo bà Ushikubo Megumi thì nguyên nhân 

của hiện tượng này chính là kinh tế. Thế hệ trẻ 

Nhật ngày nay lớn lên trong điều kiện kinh tế suy 

sụp, công việc bấp bênh, thu nhập thấp khiến một 

số thanh niên tỏ ra thờ ơ với công việc vì có cố gắng 

cũng chỉ đến đó, vì thế các chàng có khuynh hướng 

đi tìm một điều gì đó nhẹ nhàng hơn.

“Những cô nàng thích nhai cỏ”

Đã có “những chàng trai thích ăn cỏ” thì cũng 

có những “cô nàng thích nhai cỏ” (tiếng Nhật gọi là 

草食系女子 Soshokuke-josi). Một cách vắn tắt thì 

thuật ngữ này được dùng để chỉ những cô nàng thụ 

động trong tình yêu, hoặc có những suy nghĩ chán 

chường về tình yêu, hoặc không thích cách tiếp cận 

quá tích cực của nam giới, v.v.

Trong một chương trình truyền hình hỏi đáp 
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về y học bàn về sự hiếm muộn, có một bác sĩ về 

phụ khoa đã kể lại câu chuyện của vài cặp vợ chồng 

cùng trường phái... ăn cỏ: bệnh viện của tôi thường 

tiếp những cặp vợ chồng muốn có con bằng phương 

pháp thụ thai nhân tạo. Bình thường ai cũng nghĩ 

nguyên nhân “vô sinh” là từ người chồng hay người 

vợ, nhưng có một vài cặp đã nói thật: lấy nhau cả 

chục năm nhưng chưa bao giờ….“làm chuyện ấy”. 

Chúng tôi mong có đứa con để bế để bồng, bò qua 

bò lại cho vui nhà vui cửa.

Có thể tạm kết luận: dù “nghịch cảnh” hay gì 

gì đi nữa, ai nấy cũng đều cần ít nhất là một người 

để cùng buồn, cùng vui với nhau trong những nỗi 

niềm... sâu thẳm.

oOo

Những “LGBT”, “Ônê-ê”, “chuyển giới”, v.v., thì 

ở Việt Nam cũng có, nhưng cách nhìn và cách cư 

xử thì lại tùy người “đối diện”.Vừa rồi, qua chương 

trình Sớ Táo Quân 2018 của cái đài gì đó ở Việt Nam, 

có dấy lên một số than phiền từ phái “chuyển giới”, 

vì một diễn viên hài trong chương trình gọi là “Cô 

Đẩu” sử dụng những câu nói mà giới này cho là 

miệt thị. Bên bênh cũng có bên chống cũng nhiều, 

ít nhiều cho ta thấy có điều gì bất bình thường nếu 

không muốn nói là mang hơi hám kỳ thị. Những 

người này cũng y hệt như chúng ta, khi muốn sống 
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hạnh phúc họ cũng cần phải có các nhu cầu, yếu tố 

thích ứng, dù cái điều họ cần hơi khác người một 

chút, nhất là chả hại ai nhưng lại bị biến thành trò 

chọc cười dưới “vỏ bọc”: phản ánh một “mảng” 

thực tế của xã hội. Thật đáng buồn

Đến đây đã đủ, hẹn bạn ta trong một ngày... nào đó.
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K

ẻ thì “Chỉ là một thiểu số thôi chứ có 

biết bao nhiêu cái tốt của người Việt 

sao không thấy nói, tốt thì phô ra xấu 

phải che lại chứ”. Người thì: “Cái gì cũng vừa vừa 

phải phải, chiếm 40% trong tổng số 100% về thành 

tích ăn cắp thì che cái nỗi gì, không biết nhục à?”. 

Chuyện qua chuyện lại và nổ lớn trên đài ngoại quốc 

như BBC, báo chí trong cũng như ngoài nước, trên các 

mạng cá nhân FaceBook suốt dạo này là vì…

Phát lệnh bắt giữ

Ngày 27-2 vừa qua, tự nhiên cái tờ báo “phải gió” 

Sankei (đứng hàng thứ 5 trong các đại nhật báo tại 

Nhật) lại đưa 2 bản tin đầy nhức nhối: cảnh sát Nhật 

phát lệnh bắt một tiếp viên hàng không Việt Nam vì 

nghi ngờ chuyển đồ ăn cắp. Trước khi vào chuyện xin 

Người Việt tại Nhật và 
những nỗi ê chề!
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tóm tắt về mẩu tin “phải gió” này.

Cuối năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ 4 thanh niên 

Việt Nam trạc tuổi hai mươi mấy đã “chôm” những mỹ 

phẩm nổi tiếng của Nhật như Shiseido và quần áo của 

hãng Uniqlo tại các cửa tiệm trong thành phố Tokyo. 

Theo lời khai thì những “hàng hóa” này đã được gửi 

đến nhà 1 phụ nữ Việt Nam 30 tuổi. Đầu năm nay, cảnh 

sát đã bắt giữ luôn người phụ nữ này vì đã đóng gói và 

gửi các đồ ăn cắp đến một khách sạn gần phi trường 

Kansai, nơi các tiếp viên nghỉ tạm đợi chuyến trở về. 

Theo dõi một thời gian, cảnh sát đã thấy có những 

thùng hàng ghi tên địa chỉ người nhận là các tiếp viên 

hàng không, sau đó thì những thùng hàng trở thành 

thùng không được vứt tại các bãi rác, còn “nội dung” 

trong thùng thì “nằm gọn” trong hành lý của các tiếp 

viên. Vì là nhân viên phi hành đoàn nên sự kiểm soát 

hành lý không chặt chẽ, phần lớn chú ý vào ma túy, vũ 

khí nên các món hàng này trót lọt và định kỳ bay về 

“quê hương” yêu dấu và được giao cho em gái của phụ 

nữ VN 30 tuổi đã nói ở trên ở Hà Nội và sau đó phân 

phối khắp nơi. Nằm cạnh ngay trụ sở của Hàng Không 

Việt Nam của Hà Nội 36 phố phường là một dãy phố 

trưng bày những loại hàng xách tay

1

 này nhiều nhất.

Mỹ phẩm Nhật Bản rất được người Việt yêu thích, 

năm 2013 Nhật đã xuất cảng sang Việt Nam 534 tấn 

hàng mỹ phẩm, tăng 5 lần so với 10 năm về trước và 
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bị đánh thuế 10% nên những món hàng ăn cắp được 

nồng nhiệt chiếu cố vì giá… quá phải chăng. Riêng 

trong tháng một đầu năm nay, tỉnh Fukuoka đã bắt 5 

nhóm trộm cắp người Việt. cũng dính líu vào loại buôn 

bán này.

Theo thống kê của Bộ Cảnh Sát hôm 27-3 cho biết, 

trong năm 2013, số vụ tội phạm do người ngoại quốc 

gây ra là 9.884, trong đó dẫn đầu là Trung Quốc 4.047 

người, kế là Việt Nam 1.118 người và thứ ba là Hàn Quốc 

với 936 người. Nhưng tính riêng số vụ ăn cắp thì Việt 

Nam đứng đầu bảng chiếm 40%. Cũng theo thống kê 

này, số vụ phạm tội của người Việt Nam ở Nhật Bản đã 

tăng gần 60% trong 9 năm qua, từ 713 người bị bắt hồi 

năm 2004 lên 1.118 người năm 2013.

Thi hành pháp lệnh

Trưa và chiều ngày 26-3-2013, các đài truyền hình 

Nhật Bản đã truyền liên tiếp bản tin cảnh sát Tokyo 

còng tay một nữ tiếp viên hàng không VN tên Nguyễn 

Bích Ngọc (25 tuổi) tại phi trường Kansai vì tình nghi 

vận chuyển đồ ăn cắp. Theo cảnh sát thì tháng 9 năm 

ngoái, Ngọc đã đem 21 áo jacket nhận của một thiếu 

1 “hàng xách tay”, “mỹ phẩm xách tay”…, không mang ý nghĩa 
thông thường là hàng và mỹ phẩm xách bằng tay mà là hàng, mỹ 
phẩm… từ nước ngoài đem về.
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phụ Việt Nam 30 tuổi, chuyên thu mua đồ ăn cắp (trị 

giá 120.500 yen bị 2 du sinh ăn cắp tại một tiệm quần 

áo ở Tokyo) từ khách sạn đến phi trường Kansai bằng 

xe bus dành riêng cho nhân viên hãng hàng không để 

mang về VN. Ngoài ra, từ tháng 6 năm ngoái Bích đã 

đem về nhiều món hàng tổng cộng khoảng 3 triệu yen, 

mỗi món thì được “thù lao” từ 200 yen đến 400 yen…, 

Bích cũng khai: “việc mang đồ này do viên cơ phó rủ rê 

và chính ông ấy đã giới thiệu tôi và các tiếp viên khác 

với người một người phụ nữ Việt Nam sống tại Nhật” 

và “nhân viên hãng hàng không của chúng tôi vẫn làm 

như thế để cải thiện thêm cuộc sống”, nhưng đương sự 

vẫn chối nói: không biết là đồ ăn cắp. Cùng ngày, cảnh 

sát đã khám xét trụ sở của Hàng Không Việt Nam tại 

Tokyo (Chiyoda), đã và sẽ “làm việc” 20 nhân viên làm 

việc tại đây và đặc biệt yêu cầu 1 phi công phụ và 4 tiếp 

viên khác mau chóng ra trình diện vì 5 người này dính 

líu vào chuyện chuyển đồ ăn cắp nhất là viên phi công 

phụ, người đã đưa đường dẫn lối cả bọn vào đường tội 

lỗi. Lại phi công phụ!

Cũng xin nói thêm là từ khi xảy ra những “sự cố” 

này, các hàng “xịn” từ Việt Nam mang theo ngả này 

về đâm ra “vắng” hẳn, các “chủ tiệm” đã phải xin lỗi 

khách hàng vì “hàng chưa về kịp” dù đã nhận trước 

“tiền đặt cọc”.

Hẳn quí vị còn nhớ vào cách đây gần 5 năm, ngày 
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17-12-2008, cảnh sát Nhật bắt quả tang phi công phụ 

Đặng Xuân Hợp khi toan tính đem mớ hàng ăn cắp về 

VN. Sau gần 3 tuần điều tra, ngày 9-1-2009, Đặng Xuân 

Hợp đã bị viện kiểm sát của Nhật khởi tố. Trong quá 

trình điều tra, Đặng Xuân Hợp “thành khẩn” nhận tội 

và còn khai thêm: biết được job béo bở này qua sự... 

giới thiệu của một cấp trên và không phải chỉ có mình 

mà hầu như tất cả các đồng nghiệp tôi đều “nhất trí” 

với job thơm phức này. Cũng theo lời khai thì Đặng 

Xuân Hợp, ngoài vụ vận chuyển 27 món hàng trộm cắp 

từ sân bay Kansai về VN vào tháng 7-2008, Đặng Xuân 

Hợp từng vận chuyển khoảng 30 máy video cassette kỹ 

thuật số và một số hàng hóa khác về VN bằng đường 

hành lý xách tay vào cuối tháng 1-2008 và còn... nhiều 

nhiều nữa. 

Và Tưởng cũng nên biết, mỗi ngày Hàng Không Việt 

Nam có khoảng 10 chuyến bay khứ hồi từ Hà Nội Sài-

gon đi/đến các sân bay ở 4 thành phố Tokyo, Osaka, Na-

goya, Fukuoka của Nhật Bản. Mỗi chuyến bay thường 

có 4 tiếp viên hàng không cùng 2 phi công trưởng, phi 

công phụ. Tính nhẩm trong đầu ta sẽ thấy cứ mỗi một 

ngày có xỉu xỉu cả tấn hàng được chuyển từ Nhật về 

Việt Nam theo ngả này, vì trên nguyên tắc, mỗi nhân 

viên phi hành được mang theo 1 vali gửi (tối đa 32 kg) 

và 1 hành lý xách tay nhưng thật ra là “museigen” (vô 

giới hạn) vì là máy bay… nhà. Rùng mình
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Mánh mung ăn cắp

Bình thường thì ba cái chuyện này không làm tôi 

quan tâm vì thực ra, chuyện người Việt ăn cắp đã có lâu 

lắm rồi, chẳng có gì là mới lạ, con số phần trăm lúc đó 

cũng rất ư là khiêm nhượng khi so sánh với các nước 

bạn “láng giềng”, lần này thì thú thật: “lạnh mình” với 

con số 40% nên xin “góp với bao la” một chút về “mánh 

mung ăn cắp của người Việt Tại Nhật”.

Dù chỉ là thiểu số xấu xí nhưng cũng đã làm người Việt 

gục mặt dù ta có cả một đa số đàng hoàng. Tôi không phải 

là nhà tâm lý học chuyên phân tích, tôi cũng không phải 

là kẻ có “thẩm quyền” để luận tội bất cứ ai, tôi chỉ nghĩ 

rất đơn giản: Ăn cắp là chuyện xấu, dứt khoát không nên 

và lẽ dĩ nhiên ăn cắp trong tình trạng không cần phải ăn 

cắp… như ở Nhật thì càng không thể tha thứ.

Kể từ khi người Việt được chấp thuận định cư 

(1983), người tị nạn từ các trại Đông Nam Á như Mã 

Lai, Hồng Kông, Thái Lan, hoặc đang tạm trú tại các 

trại tị nạn tại Nhật được chính phủ đưa vào 3 “trung 

tâm xúc tiến định cư”: Yamato (Kanagawa), Shinagawa 

(Tokyo), Himeji (Hyogo). Tại đây, mọi người sẽ qua một 

khóa huấn luyện tiếng Nhật, học cách hòa nhập vào 

đời sống Nhật, nhanh thì 6 tháng và lâu thì 1 năm. Sau 

khi học xong, “trung tâm xúc tiến định cư” sẽ tìm công 
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việc thích hợp để mọi người khởi sự cuộc sống tự lập và 

người Việt đã có mặt trên toàn nước Nhật.

Tệ nạn ăn cắp… bắt đầu xuất hiện từ đây nhưng 

vẫn còn lẻ tẻ. Có nhiều đối tượng mà “phe ta” thường 

nhắm tới:

1/ các cửa hàng bách hóa, quần áo, mỹ phẩm, đồ 

điện v.v… 

2/ các máy pachinko

3/ các loại xe gắn máy, xe ủi, máy cày…

4/ các máy tự động bán nước ngọt, thuốc lá 

5/ đám đông (móc túi)

6/ các máy điện thoại công cộng (dùng thẻ gọi điện 

Bảng cảnh cáo ăn cắp 

của sở cảnh sát Omiya 

Higashi dán trong một 

siêu thị ở Saitama.
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thoại đã “cải tạo”), v.v.

Đối tượng (2) và (6) thì chỉ một mình là đủ, còn (1), 

(3), (4) và (5) thì phải có người “hiệp lực”, thế là những 

“nhóm” được thành hình “hoạt động” song song với 

“cá thể”.

Tại các cửa hàng

Đúng với giao ước ban đầu, “mày canh, tao lấy”. 

Sau khi đã xác nhận bốn phương tám hướng, các “cắp 

thủ” thường chọn những góc khuất, lấy những món 

đồ nhỏ đang để trên kệ chẳng hạn như phấn, son, cao 

dán salonpas, thuốc bổ, thuốc tây, đồng hồ, nữ trang, 

máy hình… thồn vào một cái túi hay một cái cặp, bên 

trong được lót bằng một miếng giấy bạc để khi ra khỏi 

tiệm sẽ không bị còi báo động “vang vang”, vì hầu hết 

những tiệm bán hàng đều trang bị ngay cổng ra vào hệ 

thống kiểm soát là hai khung sắt đặt cách nhau khoảng 

1 thước, trước khi ra ngoài tiệm thì phải đi qua hai 

khung ấy, nếu có đồ nào chưa tính tiền thì hệ thống 

báo động sẽ vang lên. Đối với những món đồ như máy 

hình, đồng hồ, nữ trang, notebook… được khóa ngay 

vào kệ và có kèm còi báo động, thì “quân ta” “khéo 

léo” dùng kìm cắt khóa rồi dùng một miếng tape dán 

ngay trên cái còi báo động, thế thì “còi” sẽ bị “câm” 

ngay. Các siêu thị bán thực phẩm thì thường không có 
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hệ thống báo động là 2 khung sắt nên “quân ta” cứ 

tự nhiên giống như khách, chất đầy đồ lên xe đẩy và 

lừa dịp đẩy ngay ra cửa thẳng đến bãi đậu xe. Ngoại 

trừ những trường hợp chôm cho riêng mình xài, còn 

những “hàng” lấy được sẽ qui tụ về một mối, rồi từ đó 

sẽ “chia sẻ” cho “đồng hương xung quanh”, “đồng bào 

ruột thịt ở quê nhà” hoặc “những nước bạn láng giềng” 

với giá hữu nghị.

Lấy một trường hợp điển hình cho dễ hiểu: giả thử 

một bao gạo 10 ký, giá thị trường 4.000 yen, sẽ có người 

thu mua với giá khoảng 1.800-2.000 yen, rồi người này 

để lại cho “đồng hương” với giá 2.800-3.000. Hình thức 

“chia sẻ” này tại các chung cư qui tụ nhiều người Việt 

rất phổ biến. Camera, máy chụp hình, thuốc cao dán 

salonpas, v.v. cũng được phân phối tương tự.

Pachinko

Pachinko là một trò giải trí của Nhật hầu như người 

nào cũng đã nghe qua dầu chưa “thử” bao giờ. Nó là 

một chiếc máy, bên trong lồng kính được trang hoàng 

đủ kiểu trông rất bắt mắt. Trước hết, bạn phải bỏ tiền 

ra để mua những viên bi. Sau cho bi vào hộc bi và vặn 

cần, bi sẽ “tung bay” trong lồng máy. Nếu bi lọt vào lỗ 

trong lồng kính làm các đóa hoa nở, thì bi sẽ tuôn ra 

nhiều hay ít tùy theo lỗ chính hay lỗ phụ. Nếu may 
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mắn mà bạn thắng có nghĩa là “đả chỉ” (máy không 

còn bi để tuôn ra nữa) (1 máy giới hạn từ vài ngàn viên 

đến vô hạn), bạn có thể dùng những phần bi thắng 

đổi bất cứ gì bạn muốn, vì trong tiệm Pachinko có chỗ 

đổi hàng giống y như một siêu thị nhỏ, cái gì cũng có. 

Hoặc không muốn đổi đồ thì có thể đổi tiền, nhưng 

không được đổi tiền trong tiệm, vì luật Nhật không cho 

phép, bạn sẽ nhận được một vài món tượng trưng như 

hộp nước hoa, v.v., rồi đem hộp này ra ngoài để đổi 

thành tiền tại một cái chái vừa nhỏ, đủ cho việc đổi 

tiền được đặt ngay gần tiệm. Lẽ dĩ nhiên tiền bạn mua 

bi để chơi sẽ đắt hơn tiền bạn bán bi. (Thí dụ: 100 yen 

bạn mua được 25 viên, 1 viên là 4 đồng, nếu bạn bán lại 

chỉ được hơn 1 đồng chút xíu). Lẽ thường thì chơi trò 

này “mang đầu máu” nhiều hơn là thắng, vì chỉ là hình 

thức giải trí. Pachinko là kỹ nghệ chính phủ Nhật thu 

thuế nhiều nhất không thua gì thuốc lá, rượu bia. Tuy 

thế đối với… “quân ta”, nhất là “sư phụ” của “quân ta” 

là hung khùng Trung Quốc, “mày” có tinh vi tới đâu 

“tao” cũng có cách trị. Có nhiều cách và dưới đây xin 

trình bày 1 cách.

Nguyên tắc thắng là làm sao búng cho bi vào lỗ và 

hoa nở thì bi sẽ ào ra. Thế thì chỉ việc tìm cách chận 

không cho hoa đóng lại là xong thôi. Dễ quá. Đầu tiên 

các sư phụ dạy phải dùng đồ nghề là 2 miếng sắt mỏng, 

1 miếng dùng để mở và 1 miếng dùng chặn không cho 
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hoa khép lại. Lừa lúc không ai để ý, nhanh tay đút 2 cái 

cây vào khe hở dưới hộc đựng bi. Nếu set đúng mà khi 

bi bay vào lỗ đã mở sẵn, thì bi sẽ ào ra như suối, chỉ vài 

phút là đèn đỏ báo động máy đã bị Knock Out. Nhưng 

kiểu này phải cao tay lắm chứ không thì dễ bị lộ. Có bao 

nhiêu “dân chơi” đã bị múm vì trò này. Đến một dạo, 

có một loại máy mới ra đời, và máy chỉ có 1 lỗ. Nếu bi 

vào lỗ này thì coi như máy sẽ “thua” phải nhả hết phần 

đạn trong máy. Máy tên là “nhất phát” (Ippatsu 一発). 

“Mánh lới” dùng đồ nghề trở nên vô dụng. Không biết 

có ai dạy hay do “quân ta” nghĩ ra một phương pháp 

mới: “dùng nước miếng”, vừa chơi vừa nhai kẹo cao su 

để cho có nhiều nước miếng, cứ vài phút lại “nhổ” vào 

tay một bãi rồi trải đều lên dàn bi nằm trong hộc, khi 

viên bi dính nước miếng được búng lên sẽ chạm điện 

rồi chạy lung tung, xác xuất lọt vào lỗ rất cao và thế là 

máy “đả chỉ”. Cứ một tiệm làm chừng vài máy xong ta 

đi tìm tiệm khác có máy tương tự.

Ở Kanto hết chỗ làm ăn vì tiệm đã đổi máy, “quân 

ta” di chuyển xuống Kansai hoặc đến tít cả miền Bắc 

nước Nhật để tìm loại máy tương tự. Mướn một chiếc 

xe và một người tài xế chở 4 “búng thủ” đi khắp nơi 

tìm tiệm. “Lương” của tài xế (cũng người Việt Nam) rất 

ư là hậu hĩnh, bao ăn bao uống, bao ở mà hầu như toàn 

là khách sạn trong vòng 1 tháng, nếu thắng lớn sẽ trên 

dưới 500.000 ngàn. Còn thu nhập của các “búng thủ” 
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thì chắc phải thêm một số 0 nữa.

Nhưng những “đại gia” này cũng không kéo dài 

cuộc sống đế vương được bao lâu, trừ một thiểu số còn 

để dành tiền về quê… xây nhà, mua đất, còn hầu hết 

thì nướng sạch vào ma túy, lần lượt rủ nhau nằm “đếm 

lịch” tại các khách sạn sang trọng xung quanh có… 

hàng rào điện tử.

Chôm xe gắn máy

Thuở đó, Việt Nam ta Honda Dream rất nổi tiếng, 

mua theo giá nhập cảng chính thức thì quá mắc, thôi 

thì ta mua chui vậy. Nơi cung cấp hàng 100% không đâu 

khác hơn là từ Nhật Bản. Cứ 2, 3 tên một nhóm, mướn 

một chiếc xe hộp xung quanh được bao phủ bằng bạt 

vải, không thể nhìn thấy bên trong có những gì, đêm 

đêm rong ruổi trên khắp nẻo đường, cứ thấy Honda 

Dream thì dừng lại và hì hục đưa lên xe, còn những 

loại khác thì “có cho ông cũng đéo lấy” (“quân ta” dán 

miếng giấy có nội dung này trên một chiếc xe không 

phải Dream trong một kho xe chứa đồ ăn cắp chuẩn bị 

đem đi, mà người viết đã chứng kiến tận mắt). Ngoài ra, 

còn xe Harley Davidson cũng rất là có giá. Có một dạo 

nạn mất Harley tại Tokyo đã lên đến mức báo động. Bộ 

Cảnh sát nhập cuộc và bắt được không biết bao nhiêu 

nhóm hầu hết là “quân ta”. Câu hỏi đặt ra, hàng độc 
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này sẽ tuồn về Việt Nam hay đâu đó bằng cách nào?

Xin kể một trường hợp điển hình: “quân ta” mướn 

một bãi, xung quanh là rừng núi không có nhà cửa, 

rồi đặt một container hàng ngay dưới “các tàng cây 

xanh lá”. Ban đêm, các nhóm cứ rong ruổi khắp nơi 

tìm hàng, được hàng thì đem đến nơi đã được chỉ định, 

cất “hàng” vào “tủ”, xong nhiệm vụ, liên lạc với chủ 

xị: “bữa nay cho vô đó 2 con”, trưa hôm sau thì chủ xị 

đến check, hẹn gặp nhau đâu đó thanh toán tiền nong, 

rồi chủ xị “huy động” xe tải chở hàng về bãi khác. Tất 

cả hàng được “thồn” vào trong tận cùng của một con-

tainer, còn phía ngoài toàn là “rác”, có nghĩa là những 

đồ phế thải như TV, tủ lạnh, máy giặt v.v… Container 

đầy hàng đó sẽ được chuyển đến bến tàu để xuất cảng 

về Việt Nam, Hồng Kông… dưới danh hiệu: hàng phế 

thải xuất cảng. Hải quan Nhật cũng chỉ kiểm tra cho có 

lệ, không lẽ phải moi từng thứ một, và hàng cứ thong 

dong vượt đại dương. Đã có “bỏ nhỏ” liên lạc trước nên 

khi thuyền cập bến quê nhà, sẽ có người chờ sẵn làm 

mọi thủ tục nhận lãnh đưa về nơi an toàn rồi phân 

phối đi khắp nơi.

Máy bán đồ tự động (Rút máy)

Đối với các máy tự động thì “quân ta” học được “kỹ 

xảo” nghe nói từ hung khùng Trung Quốc. Dùng một 

giấy bạc 1.000 yen cắt làm 3, xong nối lại bằng băng 
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keo, một đầu có gắn một sợi giây để kéo ra kéo vào. 

Ban đêm, “quân ta” tìm đến những máy tự động vắng 

người. “Mày canh, tao rút”, chia nhiệm vụ xong xuôi. 

“Tao” sẽ cho tờ giấy bạc vào nơi bỏ tiền và kéo ra kéo 

vào cho đến khi hiển thị số tiền trên máy, từ đó ta rút 

lại “đồ nghề” cất vào túi và bấm vào một món hàng 

nào đó, chẳng hạn một lon coca giá là 120 yen, máy sẽ 

cho ra một lon coca cùng 880 tiền thối. Rồi ta cứ lập đi 

lập lại cho đến khi máy hết tiền thối. Xong 1 máy, đôi 

ta lại đi tìm con mồi khác. Cách đây vài chục năm, đã 

có một bài báo phân tích về “mánh mung” này sau khi 

bắt được mấy người Việt đang “hành nghề”, cũng có 

một bài báo khác loan tin bắt được vài người Việt vì tội 

“rút máy”, nhưng không bắt lúc hành nghề mà phát 

giác lúc đương sự vào ngân hàng đổi từ tiền đồng sang 

tiền giấy, hình như là 500.000 yen vừa tiền 100, 10 yen 

(khoảng 6.000 miếng). Ngân hàng thấy khả nghi vì đổi 

quá nhiều tiền cắc, nên báo cho cảnh sát và câu chuyện 

bại lộ.

Các hãng bán nước, bán thuốc lá… bằng máy tự 

động không những thiệt hại vì mất tiền, mất đồ nên 

phải thay toàn bộ máy, chứ nếu không thì lại có ngày 

lãnh đạn tiếp.

Móc túi
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Có những toán móc túi chuyên nghiệp từ Việt Nam 

sang, cư ngụ tại các khách sạn nằm trước các nhà ga 

lớn hoặc có đường Shinkansen, rồi “len trong đám chợ 

đông người” dở trò móc túi. Quả thật, mấy tay này 

siêu thật. Chỉ một chuyến ra quân như vậy cũng tìm 

được vài chục cái ví, trừ hết chi phí, ăn chơi thoải mái 

còn đem về “quê” một số tiền khá lớn xây… nhà, xây 

khách sạn.

Thẻ gọi điện thoại “cải tạo”

Nghe chữ “cải tạo” thấy giật mình, vì nó nhắc đến 

nỗi ám ảnh kinh hoàng của hàng triệu quân dân cán 

chính miền Nam lúc miền Nam đổi chủ. Không phải 

đâu. Tiếng Nhật có nghĩa là sửa đổi, thay đổi thôi.

Công ty NTT có phát hành 2 loại thẻ để gọi điện 

thoại thường có 2 giá 500 yen, 1.000 yen bằng máy điện 

thoại công cộng. Gọi được 50 lần (500 yen), hoặc 105 lần 

(sẽ ít hơn nếu cuộc nói chuyện dài), dùng hết thì mua 

thẻ khác, nhưng “quân ta” cũng mua thẻ khác nhưng 

nơi “phát hành” lại là những ông Iran hay Trung Quốc 

nào đó, giá rẻ hơn nhiều (200 yen một thẻ) mà còn gọi 

được vô thời hạn. Thẻ được các “nhà phát minh” dùng 

một miếng tape có từ tính dán chồng lên những cái lỗ 

được bấm mỗi lần gọi xong. “Quân ta” thường dùng 

cho các cuộc gọi… viễn liên. Chịu không thấu vì lỗ quá, 
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NTT đã phải thay cách thiết kế thẻ cũng như “cải tạo” 

hệ thống điện thoại công cộng.

oOo

Theo thống kê của Sở Cảnh sát thời đó thì những trò 

trên đây chỉ ở mức độ mà một nhà chuyên môn nói là 

một hiện tượng tự nhiên của xã hội. Số người Việt đến 

Nhật dưới dạng tu nghiệp sinh, du học sinh càng ngày 

càng tăng. Nhưng kể từ năm 2011 số lượng du học sinh 

Việt Nam sang Nhật Bản dưới tất cả mọi hình thức đã 

tăng khoảng hơn 4.000 người, năm 2012 là 6.000 và năm 

2013 lại tăng gấp đôi lên đến trên 10.000 người, chiếm 

vị trí thứ 3 trong danh sách những nước có nhiều sinh 

viên sang du học ở Nhật Bản nhất. Từ đó, phát sinh vô 

số kể vụ ăn cắp mà phần lớn là du học sinh, “đạt” con 

số báo động 40% này. Đó chỉ là những vụ chẳng may 

không “thành công” bị bắt tại trận, chắc chắn sẽ còn 

rất nhiều những vụ “may mắn thành công” không kể 

xiết. Đương nhiên tính cách làm ăn qui mô hơn vì có 

sự tiếp tay của các người có điều kiện ra vào nước Nhật 

nhiều lần trong đó có không ít tiếp viên của hãng hàng 

không Việt Nam.

Tờ báo Sankei chỉ đề cập sơ qua về những hàng được 

Việt Nam mến chuộng là Shiseido, Uniqlo, nhưng thực 

ra danh sách dài lắm từ mỹ phẩm, thuốc tây, đồ điện.

Bên nhà sẽ đặt hàng và bên này sẽ cung cấp đầy đủ 
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và các ông các bà hay đi đi về về sẽ là người chuyển lại 

ăn hoa hồng. Tất cả đều giao thiệp trên email, skype v.v.

oOo

Từ lúc Nhật Bản có chế độ thâu nhận thực tập sinh 

(実習生 trước gọi là Nghiên tu sinh 研修生) sang Nhật 

học nghề, thì số người muốn đi rất nhiều, lý do chính 

là vì kinh tế, lẽ dĩ nhiên cũng có lý do học nghề. Để 

được một visa vào Nhật, những người này thường phải 

qua một cơ quan trung gian, cơ quan này sẽ giới thiệu 

cho một công ty Nhật và làm mọi thủ tục cần thiết. 

Ngoài thủ tục “đầu tiên” cho công ty và các cơ quan 

liên hệ, nếu không có tiền, nhiều người phải thế nhà 

thế cửa để bảo đảm mình chắc chắn sẽ quay về. Sang 

đến Nhật làm với tư cách học nghề thì mức lương rất 

khiêm tốn, có tiện tặn lắm cũng chỉ đủ xài cho mình, vì 

thế dù biết sẽ bị mất số tiền thế chấp, có nhiều trường 

hợp giữa chừng, hoặc đợi hết “giao kèo” trốn ra ngoài 

làm việc vì dù sao thu nhập cũng cao hơn so với tình 

trạng thực tập sinh. Nếu không bị bắt giữa chừng về tội 

“ở lậu” thì ở càng lâu “làm chui” thì càng có nhiều tiền, 

khi trở về nước thì dư sức chuộc nhà chuộc cửa, hoặc 

tham gia vào các nhóm ăn cắp.

Còn du học sinh thì còn thê thảm hơn, qua những 

trung tâm môi giới quảng cáo rầm rộ bố láo bố lếu đầy 

rẫy tại Việt Nam nào là: đến Nhật vừa đi làm vừa đi học 
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sỉu sỉu cũng kiếm trên 10 lá, nào là mùa hè, mùa đông 

nghỉ dài thì thu nhập trở thành gấp đôi, gấp ba… Thế 

là bố mẹ chạy đây chạy đó để con mình xuất dương du 

học, vừa học cho mình, vừa giúp cho gia đình. Nhưng 

sang đến nơi thì vỡ mộng, muốn tìm được số tiền như 

lời quảng cáo thì phải làm ngày không đủ, tranh thủ 

làm đêm, về đến nhà thì đừ người sức đâu mà học rồi 

ngày đến lớp cứ lần lần thưa thớt đưa đến tình trạng 

không tham dự đủ giờ học và sở nhập quốc sẽ không 

gia hạn cho ở tiếp. Muốn được ở lại mà đi học thì chỉ có 

con đường gần nhất là… ăn cắp.

Trên đây chỉ là một mảng xấu của người Việt tại 

Nhật gọi chung là ăn cắp (setto-窃盗), còn nhiều mảng 

khác cũng không kém phần trầm trọng như việc buôn 

bán ma túy, nghiện ngập, kết hôn giả, làm hôn thú giả, 

con giả…. để nhập cảnh Nhật hoặc dùng bằng lái xe giả 

để đổi thành bằng thật. hiện đang là tầm ngắm của sở 

cảnh sát và sở nhập quốc, nói ra thì quá dài, xin hẹn 

một dịp khác.

Muốn biết thêm chi tiết về ăn cắp, quí vị có thể vào 

link của web dưới đây có thể rõ hơn…. chút nữa, đủ để 

“tái” người.

http://afamily.vn/doi-song/rung-dong-nhung-vu-

an-cap-cua-nguoi-viet-tai- nhat-20140228034420423.

chn</a>
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http://afamily.vn/doi-song/nhung-hanh-dong-dang-xau-

ho-cua-nguoi-viet- tai-nhat-20140314041637620.chn</a>

oOo

Một người bạn Nhật coi như trong gia đình khi đọc 

bài báo Sankei hỏi: “Tại sao lại có tình trạng ăn cắp của 

người Việt như thế này?” Hơi quê, tôi định trả lời: Tại vì 

hàng Nhật bày ra trước mắt, dễ ăn cắp quá mà, nhưng 

kịp ngưng vì nhớ lại trong một phiên tòa ở Việt Nam 

vào ngày 25-12 năm ngoái, khi ông tòa tuyên án tử hình 

một bị cáo tên Trúc (20 tuổi) về tội cướp của rồi còn 

chặt tay nạn nhân, thì mẹ và chị bị cáo bù lu bù loa 

chửa đổng: “Một lũ nhà giàu hùa nhau đẩy thằng Trúc 

bị tử hình, ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó 

chém. Nó đâu có giết người, đâu có ai chết mà xử tử, 

một bản án vô nhân đạo”. hoặc “Tao biết con tao bị tử 

hình thì tao chuẩn bị tao giết con Thúy (nạn nhân bị 

chặt tay, cướp của) tại tòa”. Tôi ừ à rồi lảng sang chuyện 

khác vì thú thật tôi không biết trả lời sao, sự việc này 

khiến tôi suy nghĩ: cách trồng người, dựng người… của 

cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bây giờ 

đã hỏng, giống như một chiếc xe lao xuống dốc không 

phanh. Phải dứt khoát, mạnh dạn làm lại từ đầu.

Trước khi chấm dứt bài này, xin kể quí vị một câu 

chuyện vui không liên quan đến chuyện ăn cắp nhưng 

có dính dáng đến các tiếp viên hàng không Việt Nam.
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Muốn gì cũng có

Tôi biết có một người mà tôi đã từng thông dịch 

giúp cho anh ta khi anh ta gặp tai nạn xe cộ, đang 

sống ở Gunma, nơi người lao động, tu nghiệp khá 

nhiều. Khoảng mươi năm trước tôi tình cờ gặp lại. 

Nói chuyện chào hỏi xong, anh ấy hỏi tôi:

- Bác còn nhớ thịt chó không?

Sự thực thì lúc còn ở bên nhà tôi cũng có ăn chút 

chút, nhưng bây giờ thì thấy ghê ghê làm sao ấy. 

Nhưng tôi hỏi tới:

- Nhớ chứ, ủa ở Nhật có tiệm thịt chó à?

- Bây giờ bác muốn ăn gì chả có. Chó chính gốc 

Việt Nam 7 món: chả nướng, nhựa mận, dồi, luộc, 

nướng, sườn xào, xáo ninh nóng hổi thơm phức. 

Hay là bác muốn thưởng thức lòng heo tiết canh?

- Ông làm sao mà có?

- Bác chỉ cần cho nhà em biết trước 2 tuần, em sẽ 

nhờ “chúng nó” mang sang.

- “Chúng nó” nào?

- Bọn tiếp viên Hàng Không Việt Nam đấy.

À thì ra thế. Tôi còn được nghe là có một gia đình 

làm đám hỏi cho con cần nguyên một heo quay to và 

vài con heo quay sữa, trầu cau, bánh hỏi… tất cả đều 

được cung cấp đầy đủ qua đường hàng không này, vừa 

nhanh vừa tiện.
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- Bác có muốn ăn gì mà ở đây không có, bác cho 

em biết, bảo đảm bác vừa lòng.

Tôi cám ơn anh ta cho qua chuyện vì nghĩ đến “kỹ 

nghệ thực phẩm kinh hoàng” của Việt Nam mà ớn 

lạnh. Thôi thì

Ta về ta tắm ao “ta”

Có gì ăn đó nhưng mà… anshin   (an tâm)

Tháng 3-2014
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M

ỗi ngày 1 lần, vào buổi sáng hay buổi 

chiều, chương trình các đài TV chính 

của Nhật thế nào cũng có một trường 

thiên kịch của Hàn Quốc. Quanh quẩn trong bán kính 

khoảng 500m mà tâm điểm là nhà ga thì ít nhất cũng 

có 2 hay 3 tiệm “yakiniku” (thịt nướng kiểu Hàn quốc). 

Những năm gần đây, Tokyo lại có thêm phố Hàn, nằm 

trong khu Hyakunin-cho thuộc quận Shinjuku, dọc 

theo con đường kéo dài từ nhà ga ShinOkubo đến ga 

Okubo toàn là tiệm bán đồ “made in Korea”. Hỏi một 

bà “xồn xồn”: giới nghệ sĩ bà thích ai? thì ít nhất trong 

10 bà cũng có 1, 2 bà… thích tài tử Hàn, Bae Yong Joon, 

Lee Byung Hun, v.v., hỏi người trẻ hơn một chút thì 

thế nào cũng có em nhắc đến ban nhạc của 5 cô gái 

“lắc đít” “Kara”, 4 chàng trai “Tohoshinki”, v.v. Sang 

đến Seoul thì thế nào tên tuổi của những nhóm nhạc 

Mối thù… truyền kiếp
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như Smap, AKB48, Arashi, Exile… nổi danh của Nhật 

sẽ được nhắc hàng đầu. Cách đây 3 năm (10-2011), Nhật 

Bản có một phim kịch rất ăn khách: Kaseifu no Mita 

(Người giúp việc tên Mita) do nữ diễn viên Matsushi-

ma Nanako thủ vai chính, có nội dung nói về một thiếu 

phụ trẻ, sau cái chết thật thảm thương của chồng và 

đứa con trai đã trở nên “vô cảm” biến thành “người 

máy” chỉ biết làm theo lệnh chủ. Phim kịch này rất 

được ưa chuộng lan qua cả Hàn Quốc, khiến một đài 

truyền hình của Seoul mua lại bản quyền và chuyển 

sang tiếng Hàn, một nữ tài tử nổi danh của Hàn là Choe 

Ji-u đã đóng vai người giúp việc Mita. Vì thế có thể nói 

văn hóa xứ Hàn đã xâm nhập khá sâu vào đời sống dân 

Nhật và ngược lại, chứng tỏ giao tình 2 dân tộc thật là 

khắng khít. Nhưng…

Thấy thế, nhưng lại không phải thế. Dân với 

dân thì không có vấn đề, nhưng nếu dính đến mấy 

“quan” của hai bên và giới truyền thông thì lại khác, 

họ sẵn sàng làm khó nhau khi có dịp mà đa phần 

là từ phía Hàn Quốc. Chỉ cần một cái cớ, chẳng hạn 

như việc một vài quan lớn Nhật đi viếng đền Ya-

suguni thì thế nào “lửa” cũng bật ra, nào là “Nhật 

đang âm mưu trở lại tình trạng quân phiệt”, nào là 

“thói hung hăng của người Nhật vẫn chưa bỏ”, v.v.

Nhìn lại quá khứ, Nhật và Hàn Quốc có 3 vấn 

đề mà theo “ngôn ngữ Việt Nam” ngày nay gọi là: 
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“nhạy cảm”:

1/ Chuyện xâm lược, bắt người Triều Tiên làm 

nô lệ 

2/ Chuyện lính Nhật bắt phụ nữ Hàn Quốc làm 

“gái giải sầu”.

3/ Chuyện tranh chấp hòn đảo Takeshima (Hàn 

quốc gọi là Độc Đảo). Từ lúc hai nước có bang giao 

(1965), biết bao phiên họp và bao nhiêu bản ký kết 

đã ra đời để giải quyết những chuyện trên. Tuy thế, 

giải quyết đã xong hay chưa xong lại còn tùy cách 

nhìn của 2 phía.

Theo phía Nhật thì đối với chuyện 1, Nhật đã bao 

lần xin lỗi vì những hành động trong quá khứ. Việc 

xin lỗi, tạ tội này kéo dài hết nội các này sang nội 

các khác. Đối lại thì phía Hàn Quốc thì vẫn cho rằng 

cách xin lỗi của Nhật là cách xin lỗi ỡm ờ, nói cho 

xong chuyện chứ không thực tình. Sang chuyện thứ 

hai thì vào thời chính phủ của Thủ tướng Muraya-

ma (6-1994 ~ 1-1996), một văn bản chính thức gọi 

là “Konno Danwa” (Bản tuyên bố Konno - Konno là 

tên vị ngoại trưởng thời đó) được công bố rộng rãi. 

Nội dung bản Danwa là chính phủ Nhật chính thức 

xin lỗi về những đối xử tàn bạo của quân Nhật đối 

với các phụ nữ Triều Tiên trong chiến tranh. Năm 

1995, nội các Murayama đã thành lập một quĩ có 
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tên “Quĩ phụ nữ Á Châu” dùng để bồi thường cho 

những phụ nữ này. Nhưng chỉ có một số ít nhận bồi 

thường, còn hầu hết thì không “dám”, nếu nhận sẽ 

bị coi là tiếp tay cho “giặc”, vì theo lối nhìn của Hàn 

Quốc “vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để”. 

“Quĩ phụ nữ Á Châu” vẫn để đó chưa biết bao giờ 

mới tiếp tục.

Dù cúi đầu cả chục lần, nhưng vẫn chưa được 

chấp nhận, chịu không nổi, Nhật phàn nàn:

- Thực ra thì chuyện bồi thường đã được giải 

quyết tận gốc sau hiệp ước “Tài sản và quyền đòi 

hỏi bồi thường” ký năm 1965. Theo hiệp ước này 

thì Nhật đã viện trợ (một hình thức bồi thường) cho 

Hàn Quốc 500 triệu mỹ kim và Hàn Quốc sẽ không 

được quyền đòi hỏi thêm gì nữa.

- Sang chuyện “gái giải sầu”, Nhật tuyên bố: sau 

khi truy cứu tất cả tài liệu của quân đội thì không 

thấy có một bằng chứng nào nói quân đội Nhật 

chủ trương lập kế hoạch “gái giải sầu”, những bằng 

chứng nêu ra từ phía Hàn Quốc chỉ là việc tự phát 

của một vài đơn vị lẻ tẻ. Cả hai bên đều thật cả. Hàn 

quốc thì đưa ra người thật, việc thật, còn Nhật thì 

trình ra văn kiện thật, giấy tờ thật… Chả biết ai có 

lý hơn ai, chỉ biết là ai cũng… có lý.

- Sang chuyện thứ ba về hòn đảo Takeshima. Gọi 
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là tranh chấp chứ thực ra Hàn Quốc đã chiếm và 

đóng quân ở đó từ mấy chục năm nay rồi và bây giờ 

đang là một địa điểm câu khách du lịch. Nhật thách 

Hàn Quốc đem chuyện Takeshima ra tòa án quốc tế 

để xác minh, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rất 

hung hăng: “Đừng làm ồn ào, ở đây không có việc 

thưa hay gửi vì nguyên thủy là của Hàn Quốc rồi”. 

Cũng vì hung quá nên hố nặng. Ngày 25-10, trong 

cuốn phim do Hàn Quốc thực hiện được phổ biến 

khắp nơi nhằm chứng minh chủ quyền hòn đảo là 

của mình, Seoul lại vô tình “chôm” khoảng 20 giây 

khúc phim của đài NHK Nhật Bản được chiếu từ năm 

2009 đến năm 2011 nói về cuộc chiến Nhật-Nga. Quê 

quá, Hàn Quốc đành muối mặt phải xin lỗi.

Tháng 9 năm nay, Seoul lại chơi một màn khá 

“cạn tàu ráo máng” khiến một “quan” Nhật phải 

ngậm ngùi: “Trời ơi, chúng tôi phải làm sao bây 

giờ?”. Số là, có một ông dân biểu của đảng cầm 

quyền đã trình lên quốc hội đề nghị xin thông qua 

một đạo luật yêu cầu cấm phân phối, chế tạo, sử 

dụng những hình ảnh, vật dụng nào khiến “người 

ta” liên tưởng đến chế độ quân phiệt Nhật chẳng 

hạn như lá cờ mặt trời…. tại những nơi công cộng 

ở Hàn Quốc. Nếu không tuân hành sẽ bị…. phạt tù 

dưới 1 năm và 3 triệu tiền Hàn Quốc (khoảng 2800 

mỹ kim). Đạo luật này sẽ được biểu quyết thông 
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qua hay phủ quyết vào mùa xuân sang năm.

Để chuẩn bị cho Giải Túc Cầu thế giới tại Ba Tây 

2014, hôm 14-11 Nhật Bản cho trình làng bộ đồng 

phục mới. Hội Túc Cầu Nhật Bản đã giải thích mẫu 

design này là biểu hiện cho sự đoàn kết. Nếu từ trên 

cao nhìn xuống, khi các cầu thủ nối tay nhau thành 

vòng tròn, người ta sẽ thấy rõ một vòng tròn nối từ 

vai cầu thủ này sang cầu thủ khác trông rất ngoạn 

mục, đúng theo ý nguyện khi thực hiện “Thắt chặt 

sức mạnh toàn đội”.

Nhưng ngày 16-11 thì tờ Trung Ương Nhật Báo của 

xứ Hàn cộng thêm một số dân biểu lại giải thích 

chệch đi: “bên trái ngực áo, nằm dưới lá cờ Nhật và 

huy hiệu có 11 “vạch” kéo dài. 11 “vạch” này trông 

giống như… ánh mặt trời khiến “người nhìn” liên 

tưởng ngay đến lá cờ “quân phiệt” của Nhật”. Đúng 

là không còn gì để nói!

Nếu đạo luật này được thông qua thì bộ đồng 

phục này cũng sẽ là đối tượng bị xử phạt và FIFA sẽ 

rất bối rối về chuyện “tương tranh” giữa Nhật-Hàn 

nếu 2 nước “đụng” nhau.

Hậu quả đầu tiên là sang năm sẽ không có trận 

đấu giao hữu Nhật-Hàn thường lệ như mọi năm 

tại Seoul. Báo chí Hàn Quốc đã “nổi điên” khi đội 

Nhật “diện” bộ đồ này trong trận hòa với Hòa Lan 
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(2-2) ngày 16, và thắng Bỉ (3-2) ngày 19 tại Belgique 

vừa qua.

Phản ứng của Nhật qua Hội Túc Cầu Nhật Bản 

rất… từ tốn: “Chỉ là cách nhìn thôi, chúng tôi đã 

giải thích rồi khỏi cần giải thích lại”. Ngoài ra, hãng 

Adidas Japan (vẽ mẫu design) lên tiếng cho rằng họ 

đã trình bày về ý nghĩa của kiểu design mới rất rõ 

ràng: 11 vạch biểu tượng cho 11 tuyển thủ chứ không 

mang ý nghĩa chính trị gì cả. Xin đừng lôi chuyện 

chính trị vào.

Báo chí Nhật thì không nhắc nhở gì nhiều vì cho 

rằng “đây chỉ là việc vạch lá tìm sâu, nhìn đâu cũng 

thấy kẻ thù!”

“Mối thù truyền kiếp” này chắc hẳn còn mãi vì 

chủ trương của cả hai phía vẫn còn là đường thẳng 

song song kéo dài đến… vô cực. Bà Tổng Thống, 

ông Thủ Tướng Hàn nhất định không nói chuyện 

với Nhật “vì một số lãnh đạo vẫn còn ngoan cố 

không nhận lỗi”. Người dân của hai nước tiếp tục 

giao lưu… nhưng không lấy gì làm thoải mái. Buồn 

ơi là buồn.

Lẽ dĩ nhiên, không ai có thể dễ dàng quên được 

những dã man, nhọc nhằn trong quá khứ mà mình 

phải gánh chịu, tuy nhiên nếu đối thủ đã thật tình 

“cúi đầu xin thứ tha” thì cũng nên nghĩ lại. Viết 
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đến đây chợt nhớ lại cái ông nội thứ trưởng nào đó 

của Việt Nam đang phụ trách cái việc gọi là “hòa 

giải với người Việt nước ngoài” mồm thì bô bô trách 

móc: “tại sao cứ mãi hận thù” nhưng lại không bao 

giờ nhắc đến hay tỏ ý hối hận hay có những lời xin 

lỗi về những chuyện đã gây ra dù chứng cớ đã rành 

rành. Khác nhau một trời một vực.

Tháng 12-2013
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M

ột năm hai lần cứ vào mùa Xuân và mùa 

Thu, Hoàng Gia Nhật Bản mà “chủ xị” là 

Thiên Hoàng và Hoàng Hậu thường tổ 

chức ngày “Viên Du Hội” (Garden Party) tại vườn Ngự 

Uyển Akasaka. Số khách được mời thường trên dưới 

2.000 người được tuyển chọn theo tiêu chuẩn.

1/ nội các chính phủ;

2/ có công lao đóng góp trong các lãnh vực thể 

thao, văn học v.v.;

3/ các ngoại giao đoàn

4/ khoảng 1/4 dân biểu 2 viện

Kỳ này, trong số người được mời, có một chàng 

trẻ tuổi xuất thân từ giới nghệ sĩ (38 tuổi) rất bảnh 

trai, tên Yamamoto Taro. Chàng thuộc thành phần 

“vô đảng phái” ra tranh cử thượng nghị viện vào 

Tuổi trẻ... tào lao!
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tháng 7 vừa qua với chủ trương: phản đối Nhật Bản 

gia nhập TPP, không chấp nhận điện hạch nhân, v.v. 

nghĩa là đứng về phía “những người yếu thế” theo 

chàng lý luận. Người ủng hộ chàng hầu hết là thành 

phần trẻ lo từ chuyện đi dán bích chương hoặc “hộ 

tống” chàng rong ruổi khắp nơi khắp chốn. Tất cả 

đều giúp chàng vô vụ lợi. Kết quả là chàng thắng cử 

rất vinh quang tại khu vực 8 của Đông Kinh, một 

chiến trường đầy sôi động. Từ khi được đeo huy 

hiệu dân biểu trên áo, tên tuổi chàng nổi như cồn, 

con đường chính trị tiến thân của chàng càng ngày 

càng thênh thanh rộng mở. Thế nhưng…

Ngày 31-10 năm nay, với tư cách dân biểu, rất ư 

là trịnh trọng, chàng “đóng bộ” đàng hoàng, hiên 

ngang bước vào vượn ngự uyển. Lẫn trong cả rừng 

người, chàng nôn nóng ngóng đợi 1 người. Và…. 

người đó xuất hiện: Thiên Hoàng đã đến đứng ngay 

phía trước hàng chàng có mặt. Ngay lập tức, chàng 

tiến lên một bước, rút một tờ giấy gấp tư trao cho 

Thiên Hoàng sau khi nói vài câu gì đó, máy quay 

hình tình cờ dừng lại và ghi lại cảnh này không 

thiếu một động tác. Thiên hoàng cười cười và nhận 

“thư” xong và đưa cho người đứng bên cạnh. Vài giờ 

sau, hình ảnh trao “thư” này đã chạy… đầy trên các 

bản tin của các đài truyền hình. Trong cuộc họp báo 

chiều cùng ngày, chàng phân trần.
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Hỏi: Nội dung lá thư và lý do ông trao thư cho 

Thiên Hoàng?

Đáp: Tôi viết về sự đau khổ của các người đang 

hứng chịu thảm cảnh hạch nhân Fukushima, v.v. và 

muốn ngài biết.

Hỏi: Ông có biết là khi tham dự “Viên Du Hội” 

không được làm những hành động như vậy hay 

không?

Đáp: … Tôi không biết.

Hỏi: Giả sử ngài đọc thư rồi ngài sẽ làm được gì 

trong quyền hạn của ngài?

… Nhìn nhau không nói

Hỏi: Mọi người nghĩ đây là một hành động ông 

dùng “chính trị lợi dụng” thiên hoàng?

Đáp: Tôi không nghĩ như vậy. Cái này báo chí 

làm ầm lên vì chỉ có tôi và thiên hoàng… thôi mà…

Thế là chàng bị “đánh” từ trong lưỡng viện quốc 

hội cho đến bên ngoài. Một cuộc thăm dò tức khắc 

thì thấy 88% người được hỏi đều có chung câu trả 

lời: “Không được, thất lễ, ông nội này tào lao quá”, 

còn lại 11% thì… ủng hộ vì “lịch sử sẽ sang trang 

mới với hành động này”.

Ngày 5-11 chàng bị Ủy Ban Vận Hành Quốc Hội lôi 

ra hỏi tội và ngày 8-11 kết tội:
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- Nhận lời khiển trách của chủ tịch thượng viện;

- Cấm tham dự những sinh hoạt của hoàng tộc.

Chàng đã thành tâm nhận lỗi và hứa sẽ cẩn trọng 

hơn. Có thể chàng không ngờ việc “trao thư” lại trầm 

trọng như thế, nhưng chắc chắn chàng phải biết là 

Thiên Hoàng sẽ chẳng làm được gì “giúp” chàng cả. 

Nửa tháng sau (ngày 13-11), văn phòng chàng nhận 

được một bao thư của một tổ chức “vô danh và... 

vô thực” có tên: “Mặt Trận Giải Phóng Độc Lập Dân 

Tộc Nhật Bản” có chứa một con dao với lời hăm dọa: 

“vài ngày nữa ta sẽ lấy mạng mi”. Rồi một tuần sau 

(21-11) văn phòng chàng lại nhận thêm một “món 

quà” đựng một “kỷ vật là... viên đạn đồng đen, cho 

Yamamoto sang sông...  làm kỷ niệm”. Trong cuộc 

họp báo định kỳ, phát ngôn viên Bộ Hoàng Cung 

khi thông báo ước muốn của ông “Cụ”: nếu 2 cụ ra 

đi thì “đừng chôn và xây mộ hoành tráng chi cho 

tốn kém, 2 cụ muốn hỏa thiêu như thần dân thiên 

hạ” rồi lại đã tiết lộ thêm: “ông cụ” rất lấy làm lo 

lắng cho Yamamoto khi đọc báo thấy các bản tin 

hăm dọa này. Thiệt là khổ thân ông cụ.”

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: tuy không thành 

luật, nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch: khi 

tiếp xúc với Hoàng tộc không được tự động chụp 

hình, quay phim, không được tự ý đưa hay trao đổi 

bất cứ điều gì với người của hoàng tộc.
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Đây là lần thứ 2 có sự kiện trực tiếp trao thư cho 

Thiên Hoàng, lần thứ nhất cách đây hơn trăm năm, 

vào ngày 10 tháng 12 năm 1901 tại Tokyo. Bất mãn 

với những thiệt hại của người dân 2 tỉnh Ibaragi, 

Gunma, nhân lúc Thiên Hoàng Minh Trị trên đường 

về sau khi dự nghi thức khai mạc khóa 16 quốc hội, 

dân biểu Tanaka Shozo đã chận đoàn xe ngựa của 

Thiên Hoàng định trao lá thư tố cáo tình trạng ô 

nhiễm đồ biển, nông sản phẩm do chất độc của 

đồng từ nhà máy Furukawa thải ra sông Watarase, 

nhưng đã bị các cận vệ chận lại và “sứ mạng” không 

thành. Khi đó thì Thiên Hoàng có quyền hạn để giải 

quyết thật, nhưng cách trao thư của ông thì bị coi là 

thất lễ. Ra quốc hội thì ông Tanaka đã phải từ chức. 

Cũng liên quan đến những “hạn chế” của quyền 

hạn Thiên Hoàng, 4 năm trước, bộ trưởng ngoại giao 

thời đó là ông Okada Katsuya trong một lúc trò chuyện 

đã có một phát biểu mà có người cho là “lạ kỳ”, lạ kỳ 

là vì ông này đã nói ra một điều mà không ai “dám” 

nói đối với bộ Hoàng Cung: “Tôi muốn quí vị “động 

não” hơn nữa, để làm thế nào trong những “huấn từ” 

của Nhật Hoàng mang cả ý nghĩ của ngài trong đó”. 

Ông Okada tiếp luôn: “Ngoại trừ lời phát biểu những 

lúc thiên tai, tôi thấy tất cả các phát biểu của ngài đều 

giống nhau, vì thế tôi mong quí vị (bộ Hoàng Cung) 

suy nghĩ lại mỗi khi ngài đã bỏ công đến Quốc Hội”.
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Lập tức sau đó, ông này bị người trong đảng, 

ngoài đảng “dũa” thê thảm, ngay cả Thủ Tướng thời 

đó là ông mắt lồi Hatoyama cũng phán: “Tâm tình 

của Nhật Hoàng là điều không thể cân đo được, 

không nên có những phát biểu như thế”.

Được biết, sau ngày bại trận, vào năm 1947, luật 

pháp Nhật được viết lại dưới sự “góp ý” của lực 

lượng chiếm đóng Hoa Kỳ. Nhật hoàng được xem là 

biểu tượng của quốc gia nhưng chỉ tham dự và phát 

biểu khi “quốc vụ” (các nghi lễ) và không có quyền 

hạn gì với “quốc sách”. Vì thế mọi chuyện đi đứng, 

gặp gỡ... đều được bộ Hoàng Cung sắp xếp và lẽ dĩ 

nhiên kể cả những “lời phát biểu”.

Tháng 12-2013
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Chắc hẳn quí vị còn nhớ một người nổi tiếng 

trong giới đô vật Nhật vào thập niên 1970 và 1980: 

Antonio Inoki (70 tuổi), đã giải nghệ năm 1998, hiện 

đang là dân biểu thượng viện thuộc đảng Duy Tân 

Hội Nhật Bản, vì vừa trúng cử vào tháng 7 vừa qua.

Chỉ được cái “hét” to
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Với dáng người to lớn, cái cằm bạnh ra phía 

trước và lúc nào cũng “chào nhau” bằng cách hét 3 

tiếng thật to rồi dùng tay “tát” vào người đối diện. 

Không biết bị lợi dụng hay muốn lợi dụng… Bình 

Nhưỡng cho con đường chính trị của mình mà ông 

nhất quyết: mở một con đường đã bị bế tắc với Bắc 

Triều Tiên bằng sức… của một mình ông. Sự thực 

là ông đã đi Bình Nhưỡng 26 lần rồi, lần đầu vào 

năm 1995, cũng đi với mục đích là “tìm đường khai 

thông” nhưng chả nghe thấy ông nói là con đường 

đã “khai” hay “thông” gì cả, chỉ nghe chuyện ông 

“nổ” gặp ông này bà nọ, và cho đến nay thì con 

đường mà ông muốn mở nó vẫn khép kín vì cái 

tính hung hăng, khùng điên của mấy ông trời con 

bên đó.

Nếu là người thường, giống như cựu tuyển thủ 

bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đã sang thăm Bình 

Nhưỡng vào tháng 9 năm nay thì chuyện ông muốn 

đi đâu thì ông đi sẽ chẳng có ai nói, nhưng bây giờ 

ông là dân biểu, đại diện quốc gia thì phải khác. 

Ông phải có chương trình hành động, lập kế hoạch 

cho một việc nào đó ông muốn làm với những người 

đồng viện cùng ý hướng. Nhưng ông thì không vẫn 

cứ khơi khơi... một mình một chợ.

Khi Bình Nhưỡng mời ông sang để cùng nhau 

thành lập “Giao Lưu Hòa Bình Thể Thao Thế Giới” 
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gì đó, vì quốc hội đang thời kỳ họp, nên ông đã 

phải xin phép Thượng Viện, và lẽ dĩ nhiên Thượng 

Viện bác bỏ. Nhưng tính ông vẫn thế, vẫn đi cho 

bằng được.

Ngày 1-11 ông khăn gói lên đường, được các nhà 

lãnh đạo “xứ khùng” tiếp đãi như thượng khách, 

rồi mấy ngày sau thì khai trương, thành lập hội này 

hội nọ.

Ngày 6 tháng 11 ông còn được gặp Trương Thành 

Trạch (cậu của Kim Chính Vân) và những tai to mặt 

lớn khác.

Ngày 7-11 “ông trở về trên phi cơ… sơn màu xanh 

trắng”. Khi gặp nhóm ký giả đón ông ở phi trường 

hỏi chuyện, chứng nào tật nấy ông hét thật to 3 lần 

chữ “genki” (khỏe mạnh), rồi ông khoe ông “genki” 

nên đã sang được Bình Nhưỡng lần 27. Vài ngày sau 

lên trình diện, bị Thượng Viện hỏi tội: tại sao ông 

lại bỏ nhiệm sở? Ông lý la lý luận: Tôi muốn mở 

một con đường mới. Thượng Viện hỏi tiếp: Ông mở 

như thế nào? Thế ông có gì? Ông vòng vo tam quốc 

nói chẳng ai nghe.

Cuối cùng ngày 13-11, Thượng Viện ra một phán 

quyết trừng phạt ông vì tội không tôn trọng luật lệ 

của quốc hội. Phán quyết này đã được tất cả các đảng 

đồng ý, ngoại trừ đảng Duy Tân Nhật Bản (đảng ông 
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trực thuộc). Đây là lần thứ hai sau 61 năm thượng 

viện ra nghị quyết trừng phạt một thượng nghị sĩ. 

Nội dung của phán quyết này gồm 4 bậc từ nhẹ 

đến nặng: khiển trách, xin lỗi công khai tại quốc hội, 

cấm không được đến quốc hội một thời gian, khai 

trừ. Ngày 21-11 thì nội dung phán quyết đã rõ ràng:

- Cấm ông không được… “bén mảng” đến quốc 

hội trong 30 ngày. Khi được hỏi trên mạng Yahoo 

(Nhật Bản) xử như thế thì “hợp lý”, “nặng” hay 

“nhẹ”? thì có 60% người trả lời: “nhẹ hều”, 25% 

“hợp lý”, còn lại thì “nặng” hoặc “không có ý kiến”.

Riêng đảng Duy Tân của ông đã “xử”:

- Chấm dứt tư cách đảng viên của ông trong 50 ngày.

- Chấm dứt trách vụ Phó Tổng Thư Ký đảng của 

ông trong 50 ngày. Khi nhận “án”, ông cười gượng: 

“Phải... chịu thôi”.

Một việc mà mọi người hay nhắc về ông là lần 

ông thách đấu với Mohamed Ali, vô địch quyền anh 

thế giới. Trận đấu diễn ra tại Nhật vào 26-6-1976 với 

sự háo hức của… toàn thế giới. Nhưng, khi tiếng 

kẻng báo bắt đầu trận đấu, ông đã “nằm vạ” ngay 

xuống sàn đấu quay người thành vòng tròn, quơ 

chân qua quơ chân lại chỉ rình đá vào chân đối thủ, 

không dám đứng dậy (đứng dậy… dập mặt sao!), 

khiến Mohamed Ali chả đấm được cú nào mà chân 
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lại bị bầm tím. Cuối cùng trận đấu kết thức trong 

nhàm chán vì cứ như thế suốt 15 hiệp. Ai cũng... 

thở dài cho rằng: đúng là trận đấu… cuội.

Ngoài cái mồm rộng, hét to, đấu vật thì ông 

sẽ chẳng làm được gì nếu ông cứ như thế nghĩa 

là cứ tiếp tục nói cho sướng miệng và làm theo ý 

mình. Vài hàng viết về ông… cho xong để còn sang 

chuyện khác.

Tháng 12-2013
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Đ

ền này nguyên thủy có tên Tōkyō Shōkon-

sha (東京招魂社, Đông Kinh Chiêu Hồn 

xã) được xây vào tháng 6 năm 1869 thời 

Thiên Hoàng Minh Trị, sau đó “tu sửa” một chút đổi 

thành Yasukuni (靖国神社-Tinh Quốc Thần Xã, Ya-

sukuni Jinja). Tọa lạc ngay giữa quận Chiyoda thuộc 

trung tâm thành phố Đông Kinh. Dùng xe điện ngầm 

(地下鉄) của 4 tuyến đường Hanzomon, Tozai, Toei, 

Shinjuku (半蔵門、東西、都営、新 宿), đến ga Ku-

Chuyện một ngôi đền

Đền Yasukuni và đoàn quân “đại đông Á”
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danshita (九段下), ra cửa số 1, đi bộ khoảng 1 phút sẽ 

thấy một ngôi đền cổ có cái mái thấp thấp, được xây 

dựng theo lối kiến trúc của Thần Đạo. Tại đây, vào 

những ngày lễ, người ta sẽ được chứng kiến những 

cảnh tượng rất Nhật Bản… trong thời chiến, chẳng hạn 

như hình ảnh của những chiến binh với quân phục oai 

nghiêm, tay cầm cờ “Mặt Trời” đi qua đi lại.

Đối với người Nhật thì ngôi đền này là một 

địa điểm linh thiêng, đề cao bản sắc dân tộc và là 

nền tảng tinh thần cho Nhật Bản, nơi thờ phụng 

những người đã hy sinh cho Thiên Hoàng trong các 

cuộc chiến, bắt đầu từ cuộc nội chiến Boshin (戊
辰戦争 1867-1868) cho đến cuộc chiến Đại Đông 

Á (1939~1945-thế chiến thứ 2). Tính đến tháng 

10/2004 ngôi đền đặt bài vị của 2,466,532 người 

Nhật và một số người từ các thuộc địa của Nhật mà 

trong đó có 2,133,915 đã tử trận trong cuộc chiến 

Đại Đông Á. (Bây giờ con số này chắc cũng không 

thay đổi bao nhiêu là vì không còn ai hy sinh vì… 

Thiên Hoàng nữa).

Tội phạm chiến tranh

Sau khi Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh vào 

tháng 8-1945, Thủ tướng Nhật Bản đương thời là 

tướng Hideki Tojo (東條 英機) cùng hơn một nghìn 
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sĩ quan, binh lính đã bị đưa ra tòa án quốc tế quân 

sự viễn đông. Hideki Tojo và 13 người trong nhóm 

cầm đầu bị xếp vào nhóm tội phạm chiến tranh 

hạng A. 7 người bị tuyên án tử hình và bị hành 

quyết năm 1948, 4 bị chung thân và 1 bị 20 năm và 

2 chết trước khi bị tuyên án, còn lại 1054 tội phạm 

thì bị xếp vào hạng B và C.

Theo một tài liệu được tiết lộ vào ngày 28 tháng 

3 năm 2007 bởi một số dân biểu 2 viện quốc hội, 

giới chức và giáo sĩ đại diện của đền Yasukuni thì 

trong phiên họp ngày 31 tháng 1 năm 1969, quyết 

định vinh danh những tội phạm bị Tòa án quân sự 

Viễn Đông kết án đã được mọi người chấp thuận 

với điều kiện là các giáo sĩ của đền Yasukuni không 

được công bố rộng rãi. Ngày 17 tháng 10/1978, bài 

vị của Thủ tướng Hideki Tojo và 13 tội phạm chiến 

tranh hạng A được lặng lẽ đưa vào đền Yasukuni. 

Từ khi việc này được công khai vào ngày 19 tháng 

4/1979, cộng thêm những chuyến thăm đền với tư 

cách “cá nhân”hay “thủ tướng” của các cựu Thủ 

tướng Nhật, như các ông Ohira Masayoshi, Suzuki 

Zenko, Yasuhiro Nakasone, Miyazawa Kiichi, Ryota-

ro Hashimoto, Junichiro Koizumi thì sóng gió bắt 

đầu nổi lên từ…
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Những nước bị… đì

Quan hệ ngoại giao giữa Nhật và những nước 

bị Nhật chiếm đóng trong Đại chiến thế giới thứ 

2 nhất là Trung Quốc, Đài Loan và Nam-Bắc Triều 

Tiên trở nên căng thẳng vì những nước này cho 

rằng: đây chỉ là âm mưu để Nhật chính nghĩa hóa 

cuộc chiến xâm lược và đang có ý đồ phục hồi tinh 

thần quân phiệt.

Ngoài ra, mấu chốt của những “tố giác” này 

không phải là không có “cơ sở” khi đi sâu vào “chi 

tiết”.

Trong khu vực đền Yasukuni có viện bảo tàng 

lịch sử Nhật Bản tên Yushukan (遊就館-Du Tựu 

Quán) trưng bày hình ảnh, vũ khí, v.v. mà quân 

đội Nhật đã sử dụng trong cuộc chiến Đại Đông Á, 

v.v. đặc biệt có một clip video dài 50 phút có tên 

“Watashitachi wasurenai – Kansha to Inori to Hoko-

ri wo” (Chúng tôi sẽ không quên – Hãy tự hào - cầu 

nguyện - tạ ơn) (私たちは忘れない―感謝と祈りと
誇りを―) một ngày được chiếu 6 lần ghi lại hình 

ảnh bắt đầu từ cuộc chiến với nhà Thanh Trung 

Quốc (1894), với Nga (1904) cho đến cuộc “mở mang 

bờ cõi” của Nhật trong cuộc chiến Đông Á (1937). 

Giải thích mục đích cuộc xâm lăng này nhóm thực 

hiện cho là: “để bảo vệ khu Đông Á tránh sự xâm 

lăng của những thế lực phương Tây mà Nhật cũng 
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là một nạn nhân”, điều mà “những nước bị đì sôi 

máu” là những đau thương do đoàn quân xâm lăng 

gây ra như vụ thảm sát Nam Kinh (Trung Quốc), 

việc chiếm đóng Nam-Bắc Triều Tiên, bắt người dân 

nước này làm nô lệ, phục dịch, v.v. lại không được 

đề cập. Chưa hết, trong những tập tài liệu phát 

cho khách đến thăm còn có nhiều đoạn rất “phản 

động”, chẳng hạn như: “Chiến tranh là một thảm 

họa, nhưng là điều cần thiết để bảo vệ sự độc lập 

của Nhật và những nước châu Á láng giềng”. Hay 

“những người bị gọi là tội phạm chiến tranh Nhật 

đã bị tòa án chiến tranh “đối xử tàn tệ và không 

công bằng”. Những chủ trương này còn được đăng 

“chình ình” trên những trang web tiếng Anh của 

Yasukuni, khiến lâu lâu trang này lại bị hacker 

đánh sập không access được. 

Thỉnh thoảng, lại thêm tuyên bố của các ông tai 

to mặt lớn, tuy không có quyền nhưng có uy mà 

điển hình là ông Ishihara Shintaro (cựu đô trưởng 

Tokyo) hoặc Hashimoto Toru (thị trưởng Osaka)…. 

luôn ngược hẳn với chủ trương của các nước bị…. 

đì khiến tình hình đã tồi lại thêm tệ. Trước những 

“tấn công” này Nhật Bản đã phải

Biện minh

- Trong lần viếng thăm đền vào ngày 15 tháng 8 

năm 2006, cựu Thủ tướng Koizumi cho biết: “Tôi 
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đến thăm đền Yasukuni để cầu nguyện cho hoà 

bình chứ không phải để xưng tụng chủ nghĩa đế 

quốc của Nhật Bản trong quá khứ. Tôi không thể 

hiểu được vì sao chuyện viếng thăm của tôi lại bị 

chỉ trích như vậy”. Được biết, ông Koizumi là vị thủ 

tướng đến thăm đền nhiều nhất, tổng cộng 6 lần.

- Giải thích về các nội dung “phản cảm” trưng 

bày trong viện bảo tàng lịch sử Yushukan, chính 

phủ Nhật trước sau như một: đây là chuyện của ban 

quản trị ngôi đền, chứ chúng tôi không chủ trương 

như vậy. Điều giải thích này cũng hợp lý… vì sau 

thế chiến thứ hai, dưới áp lực của lực lượng chiếm 

đóng, hiến pháp 1946 của Nhật đã quy định rõ là 

chính trị không được xen vào các hoạt động của 

tôn giáo (Chính Giáo Phân Ly) nên chính phủ Nhật 

đã giao đền Yasukuni cho các đoàn thể tư nhân tôn 

giáo quản lý.

- Người Nhật, qua các nhà lịch sử chuyên môn 

giải thích: cho đến khi Nhật đầu hàng (1945) việc 

“chết cho Thiên Hoàng” đồng nghĩa với “chết cho 

tổ quốc”, vì Hiến pháp từ thời Minh Trị (1889) đã 

định rằng:“Thiên hoàng là một người cao cả và 

bất khả xâm phạm, là một vị thần con của Thái 

Dương Thần Nữ, được đưa xuống trần để trị vì 

nước Nhật”, thế thì Thiên Hoàng quả là một người 

siêu tuyệt đã được thần linh chọn lựa, cho nên 
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việc thờ phụng những người đã chết trong đền là 

chuyện quá bình thường.

- Đã có bao nhiêu lời xin lỗi chính thức hoặc 

của Thiên Hoàng Nhật Bản Akihito, của thủ tướng 

Murayama (1995), thủ tướng Koizumi (2005)…. về 

những thảm họa Nhật đã gây ra trong quá khứ. 

Ngày 15/8 năm 2010, trong buổi lễ kỷ niệm 65 năm 

ngày Nhật Bản thua trận, thủ tướng Kan Naoto 

nhấn mạnh “Trong thế chiến thứ 2, Nhật Bản đã 

gây ra nỗi đau và sự thiệt hại to lớn cho người dân 

nhiều nước, đặc biệt ở châu Á. Tôi rất lấy làm tiếc 

về điều đó và xin gửi lời chia buồn tới những gia 

đình có người thiệt mạng trong chiến tranh và cam 

kết Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để củng cố nền hòa 

bình trên toàn thế giới”. Dịp này, Nhật hoàng Aki-

hito cũng bày tỏ nỗi kinh hoàng của chiến tranh, 

tỏ lòng tôn kính đối với những người đã ngã xuống 

nơi chiến trường, cũng như những người dân vô tội 

đã bị chiến tranh cướp đi mạng sống v.v…

Dù đã cố gắng “thanh minh thanh nga”, nhưng 

“những nước bị đì” (có thể là thực tình, có thể là cố 

tình) vẫn cho đó là một “hành động” nói cho qua 

chuyện, che đậy một âm mưu khi “quân phiệt đủ 

lông đủ cánh”.

oOo
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Ngoại trừ những trường hợp cá biệt của một số 

ít bảo thủ, nói chung thì hầu hết người dân Nhật 

đều có cùng suy nghĩ: họ chỉ muốn sống an bình 

và không bao giờ chấp nhận một kế hoạch tái võ 

trang để mở ra những cuộc chiến tranh mới, nhưng 

ở tư thế quốc gia, các nhà lãnh đạo lại mang một 

suy nghĩ khác, họ muốn “hùng mạnh” không phải 

để “xâm chiếm” mà chỉ để “giữ thân”, họ dư biết 

rằng không thể nào an tâm mãi mãi dưới cái dù 

bảo vệ của Mỹ, thế nào cũng có lúc Mỹ phải lơi ra 

vì lý do này lý do nọ v.v…. Ngoài ra, bên cạnh còn 

có những khó khăn từ anh bạn khó tính Hàn Quốc; 

đe dọa của kẻ khùng điên Bắc Hàn lâu lâu lại dở trò 

hăm họa: có ngày “tên lửa” sẽ “đâm sầm” vào Nhật 

Bản đấy; hung hăng của tên khổng lồ Trung Quốc, 

luôn mở giọng “ăn cướp”, hết cử tàu hải giám, tàu 

chiến, máy bay thám thính… thường xuyên xâm 

nhập lãnh hải Nhật. Còn ngay tại địa phương Trung 

Quốc, nơi có những nhà máy của Nhật lúc đầu được 

lập ra để “dạy nghề” cho Trung Quốc (theo lời yêu 

cầu của Đặng Tiểu Bình khi viếng thăm Nhật năm 

1979), cứ mượn hết cớ này cớ nọ để đập để phá, hở 

tí là đe là dọa. Nói cho chính xác hơn, các nước này 

nhất là Trung Quốc luôn sử dụng tối đa những cơ 

hội “chính đáng trong quá khứ” để “làm khó nhau 

trong hiện tại”.



645

chuyện xứ phù tang

oOo

Lời kết

Việc Nhật Bản chủ trương “hùng mạnh”, thay 

đổi hiến pháp từ “Tự Vệ Đội” sang “Quân đội” là 

điều không khó hiểu. Cách Nhật Bản đang làm bây 

giờ là cách làm âm thầm, tiệm tiến không “dao to 

búa lớn”. Những so sánh về tiềm năng quân sự trên 

biển của Nhật vượt hẳn Trung Quốc mà chúng ta 

thường nghe là điều các chuyên gia nước khác nói, 

chứ không phải họ nói, điển hình là vào ngày 6/8 

vừa rồi, tin tức hạ thủy chiếc tàu chiến lớn nhất 

kể sau thế chiến thứ hai Izumo được truyền thông 

nước ngoài loan tải rộng rãi, còn giới truyền thông 

trong nước chỉ đề cập qua loa như những tin bình 

thường khác.

Nói tóm lại, trong giai đoạn này, Nhật đang cố 

gắng chứng tỏ cho thế giới thấy những điều họ nghĩ 

và sắp làm là họ chỉ muốn “giữ thân” để “yên thân” 

chứ không có ý đồ nào khác. Thôi, chúng ta tạm tin 

như vậy đi nhé.

Tháng 11-2013
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5 

giờ 20 sáng ngày 8-9-2013 tại hội trường Buenos Ai-

res (Á Căn Đình), khi hình ảnh Chủ tịch Ủy ban 

Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge, “khoan thai” 

mở phong thư, rồi từ từ xoay về phía đối diện một tờ 

giấy có ghi hàng chữ “Tokyo 2020” cùng lời phát biểu 

ngắn gọn: “Tokyo”, thì cả nước Nhật tưởng như nổ 

tung, đầu tiên là thành phần “dân-cán-chính” có mặt 

ngay tại hội trường mà “đầu tàu” là thủ tướng Abe, cựu 

thủ tướng Mori, Bộ Trưởng Ngoại Giao Kishi, đô trưởng 

Tokyo, Tổng Thư Ký Ủy Ban Vận Động Thế Vận Hội To-

kyo, các tuyển thủ Nhật Bản, những ủng hộ viên người 

Nhật v.v… , tất cả hình như đã “bị” bật ra khỏi chiếc 

ghế đang ngồi, họ nhảy cẫng lên la hét “Ye...Ye” “Yatta”. 

Họ ôm nhau khóc, họ đưa hai tay đánh vào nhau, họ 

giong tay lên, vung tay xuống biểu lộ nỗi vui mừng có 

lẽ lớn hơn tất cả nỗi vui mừng nào khác.

Niềm vui òa vỡ - Tokyo 
đăng cai Olympic 2020
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Cũng cùng vào thời điểm đó dù là lúc gà chưa 

gáy… sáng, tại hàng trăm, hàng ngàn địa điểm 

khắp nơi trên toàn nước Nhật, trong trại lính, trong 

phòng tắm công cộng, trong các công sở, trong các 

sân vận động, trong các quán nhậu, trong các trường 

học, tại các “tư gia”, nói tóm lại là tại bất cứ nơi nào 

mà người ta có thể tụm 5 tụm 7, “dân-quân-chính” 

đều một lòng cất cao... lời hát

“Cờ bay cờ bay… rợp trời trên thành phố… Tokyo 

Vừa chiếm lại đêm qua bằng... phiếu”.

Dẫn đến câu phát biểu đầu tiên của Thủ Tướng 

Abe (đại khái): “Con tim đã vui trở lại sau bao nỗi 

đau buồn của người Nhật chúng tôi từ hơn 2 năm 

trước”. Xin được bắt đầu vào chuyện.

Chuẩn bị… phục thù

Sau ngày “thua trận” vào 4 năm trước, với quyết 

tâm “năm 2020 Tokyo sẽ là nơi tranh tài của các tuyển 

thủ thể thao thế giới”, ông Ishihara Shintaro (cựu đô 

trưởng), một “diều hâu” của quyết tâm này đã bắt tay 

ngay vào việc lập kế hoạch “lấy lại ngọn cờ”.

Tuy nhiên, giữa đường vì “ham mê” chính trị khi 

thấy một nhân vật trẻ tuổi cũng có những suy nghĩ 

giống mình là Hashimoto Toru (thị trưởng Osaka), 

ông Ishihara đã từ chức và “bán cái” cho Phó Đô 
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Trưởng Inose với lời dặn dò: “bằng mọi giá phải lấy 

lại ngọn cờ… thế vận”. Tuy là người có đầu óc, làm 

được việc nhưng ông Inose lại là một người không 

mấy ai ưa, vì có lối nói chuyện rất… “móc họng”. 

Giai đoạn đầu ông đã không thành công mấy trong 

việc “lấy lòng” người, chẳng hạn như ngày 27-4, khi 

trả lời câu hỏi ông nghĩ gì về thành phố Istanbul 

của ký giả tờ Newyork Times, không suy nghĩ, ông 

phang ngay: đó là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc 

gia Hồi Giáo. Các nước Hồi giáo có chung một Đấng 

Tạo Hóa là Thần Allah, nhưng không hiểu tại sao 

họ luôn đánh nhau và phân biệt giai cấp, v.v. thế là 

Tokyo lãnh đủ, mất điểm khá nhiều trước 2 đối thủ 

Madrid và Istanbul. Lúc đó, Thủ tướng Abe đang 

công du ở Á Rập Saudi đã phải chữa lửa bằng cách 

ỉ ôi với thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Nhật Bản đã được 

nhiều sự cứu giúp từ tinh thần bao dung của Hồi 

giáo. Nếu Istanbul được chọn là nơi đăng cai thế 

vận, tôi sẽ là một trong người đầu tiên chia sẻ niềm 

vui lớn lao này.

Tuy biện hộ vòng vòng, nhưng rõ ràng thấy là 

mình đã “thất ngôn”, ông Inose đã họp báo xin rút 

lại lời phát biểu và chính thức xin lỗi chính phủ 

và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Và từ ngày đó đến nay, 

không biết có phải vì “phản tỉnh thực sự” hay vì sự 

“ra đi của người vợ thân yêu bỏ ông về cõi ấy”? và 
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cũng có thể là cả hai, ông Inose đã trở thành một 

con người khác, mềm mỏng hơn, không còn thấy có 

cách phát biểu hung hăng như trước, tiếp tục “lao 

mình” vào con đường dở dang mà ông Ishihara để 

lại. Trong một buổi tâm tình với nhà báo, ông than 

thở về những thiếu sót khiến Tokyo mất cờ năm 

2016:

1/ mức độ quan tâm của người dân không cao;

2/ sự liên hệ của Ủy Ban Vận Động và chính phủ 

đương thời rất lỏng lẻo. 3/ thiếu những vận động 

hành lang với những Ủy Viên IOC., v.v.

Rồi Ông, Ủy Ban Vận Động, chính phủ đã cùng 

nhau ra sức để giải quyết những bất cập trên bằng 

cách:

* Phát động chiến dịch quảng cáo rộng lớn cùng 

khắp bằng nhiều hình thức, tập họp, nhờ các tuyển 

thủ thể thao đi khắp đó đây để giải thích về tính 

cần thiết của “Olympic tại Tokyo”, vì “Tokyo mà 

phất là cả nước đều phất”, tổ chức việc diễn hành 

cho “đoàn quân chiến thắng trở về từ London” vào 

tháng 8 năm ngoái qua các đường phố chính tại 

trung tâm thủ đô Ginza, v.v. Những sự kiện này đã 

khiến sự quan tâm của người dân Nhật càng ngày 

càng cao, một yếu tố mà IOC coi là chính trong việc 

bình chọn.
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* Chính phủ Abe tích cực thành lập những 

nhóm, ủy ban để hỗ trợ hết mình cho Ủy Ban vận 

động Olympic Tokyo 2020, tránh trường hợp mạnh 

ai nấy làm như hồi ông “hành tinh” mắt lồi Hatoya-

ma làm thủ tướng 4 năm trước.

* Tokyo đã nhờ “quân sư” Nick Varley của công 

ty Seven46, người Anh, “cố vấn” để “lấy lại ngọn 

cờ” vì trong quá khứ công ty của ông này đã đóng 

góp không nhỏ vào việc giúp London đăng cai năm 

2012 và Ba Tây năm 2016. Ông quân sư này đã “vấn 

kế” và tìm “hành lang” trong khối IOC để Ủy Ban 

Vận Động “luồn lách”. Có một điều mà hầu như 

người Nhật không ai biết là mọi lời phát biểu, cách 

diễn xuất của thành viên, tuyển thủ của Ủy Ban 

Vận Động, cách mời các ủy viên IOC đến Nhật thời 

gian vừa qua hầu hết đều được ông Nick này “vấn 

kế”. Được biết là cách phát biểu, cách phát âm của 

các thành viên trách nhiệm đã được “chỉ bảo” tận 

tình, lúc nào thì đưa tay lên, lúc nào thì để tay lên 

ngực, lúc nào thì…. chớp mắt, lúc nào thì.. tỏ vẻ 

như mơ màng….. xúc động.

“Đăng đàn quảng bá”

Sau 2 lần “trình bày” (presentation) công khai và 

kín vào tháng 5, tháng 7. Ý thức tầm quan trọng của 
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lần trình bày cuối cùng này trước khi bỏ phiếu (8-9-

2013), Nhật Bản đã chọn 8 người: Thủ tướng Shinzo 

Abe, đô trưởng Tokyo, Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy Ban 

Vận Động, một nữ phóng viên bình luận đọc tin tức, 

một cựu nữ tuyển thủ múa dưới nước, 1 tuyển thủ 

Nam (đấu kiếm), 1 nữ tuyển thủ tật nguyền (nhảy 

xa), ngoài ra còn có sự hiện diện của công nương 

Takamado Hisako của Hoàng gia Nhật Bản.

Mở đầu, bằng 2 ngôn ngữ Pháp-Anh, công nương 

Hisako đã ngỏ lời cám ơn thế giới và các quốc gia 

hiện diện đã hết lòng giúp đỡ cho Nhật Bản trong 

thảm nạn động đất sóng thần. Sau đó, các thành 

viên đã lần lượt “đăng đàn quảng bá” về những… 

cái hay cái đẹp của Tokyo và nhấn mạnh… chỉ có 

“Tokyo của chúng tôi” mới hội đủ 3 yếu tố “An tâm 

– An Toàn – An Định”.

Đặc biệt và “ăn khách” nhất là phần đăng đàn 

của nữ tuyển thủ tàn tật Sato Mami. Bằng một 

giọng phát âm tiếng Anh… tàm tạm, Mami đã làm 

hội trường cảm động khi cô kể lại lúc thất lạc gia 

đình khi động đất tại Sendai vào hơn 2 năm trước, 

kể lại kinh nghiệm đau thương của chính mình đã 

trải qua: cho đến năm 18 tuổi cô là một tuyển thủ 

về bơi lội, chạy bộ, nhưng sau đó chân bị ung bướu 

phải cưa một chân, tuy thế nhờ tinh thần thể thao 

cô vẫn cố gắng tồn tại và hiện đang là tuyển thủ 
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nhảy xa tham dự liên tiếp 3 kỳ thế vận Paralympic 

(2004, 2008, 2012).

Còn nữ xướng ngôn viên bình luận tin tức xinh 

đẹp hai giòng máu Nhật- Pháp Takigawa Christel 

thì… khỏi chê, vốn sở trường về… nghề ăn nói lại 

lưu loát cả 2 thứ tiếng Anh-Pháp, cô mở đầu bằng 

một giọng chậm rãi, phát âm rõ ràng từng chữ: 

O-mo-te-na-shi (tính thân thiện, tiếp đãi đàng 

hoàng) rồi chắp 2 tay trước ngực vái chào khán giả. 

Xong cô bắt đầu “khoe” về tính thật thà: Ở Tokyo, 

nếu mà quí vị có lỡ làm rơi tiền thì có nhiều phần 

tiền… sẽ trở về khổ chủ; tính phục vụ cao: hệ thống 

taxi của Nhật đã được đánh giá là ngon lành… nhất 

thế giới đấy, v.v. Hình ảnh cô gái tóc ngắn có nụ 

cười tươi, chấp tay trước ngực lắng nghe cô “quảng 

cáo” đã làm xao xuyến… lòng người trong đó có 

cả người… dù ở cách xa cô cả chục ngàn cây số. 

Ngoài ra, thiên hạ và cả thế giới còn chú ý đến lời 

khẳng định của thủ tướng Abe, bởi ngay trước thời 

điểm bỏ phiếu, đã xuất hiện những lo ngại về sự 

nguy hiểm rò rỉ phóng xạ của nhà máy điện hạt 

nhân Fukushima. Tôi bảo đảm là chúng tôi đã kiểm 

soát được tất cả. Trong quá khứ, trong hiện tại đã 

không có những thiệt hại và chắc chắn trong tương 

lai cũng sẽ không có những thiệt hại về việc nước 

phóng xạ bị rò rỉ tại Fukushima, v.v.
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Đô trưởng Inose Naoki thì cam kết: Nếu Tokyo 

được chọn thì Olympic và Paralympic 2020 sẽ đem 

lại nguồn cảm hứng và sự an ủi cho thế hệ trẻ, đặc 

biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi các thảm họa trên. 

Lần lượt, các thành viên khác của Tokyo cũng đã 

đăng đàn làm tròn nhiệm vụ.

Sau Tokyo là phần trình bày của Madrid và Istan-

bul. Thành viên của 2 phái đoàn đã cố gắng quảng 

bá hết mình về “thành phố của chúng tôi” theo 

tinh thần: “tốt khoe ra, xấu đậy lại”. “Ấn tượng và 

thú vị” nhất là lời phát biểu của đại diện phái đoàn 

Spain “Cám ơn Tokyo đã cho chúng tôi nghe phần 

trình bày rất... perfect, xứng đáng là một ứng viên 

cho kỳ… Olympic 2024. Cả hội trường cười ồ vì lời 

châm biếm có một không hai này.

Quần hùng lượng giá

Xuyên qua các báo cáo, các lần thị sát trực tiếp, 

nội dung các buổi trình bày, tình hình trị an của 

từng nước, IOC và dư luận đã có nhiều lượng giá. 

Tùy theo thời điểm cả 3 đều có những điểm 

thuân lợi, bất lợi. Tokyo thì bất lợi vì lời tuyên bố 

“kỳ thị” của ông đô trưởng Inose, số người dân 

quan tâm Olympic không cao bằng 2 nước kia, nhất 

là trước ngày bầu chọn vài ngày, Tokyo lại bị “mất 
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điểm” vì sự rò rỉ của nước phóng xạ nhà máy điện 

hạt nhân Fukushima, nhưng về mặt thiết bị, giao 

thông, an toàn thì Tokyo là số 1.

Xin trích một “lượng giá” của một ký giả người 

Anh về Tokyo:

Có thể nói, với những lập luận vững chắc bao 

gồm cả cách diễn xuất, bằng tiếng Anh “chuẩn” 

hoặc “không chuẩn” của Tokyo, trong 45 phút, 8 

thành viên đã thuyết phục được các ủy viên cao cấp 

cùng các cựu vô địch Thế vận hội là thành viên của 

IOC và trên dưới 100 nhà công nghiệp hiện diện.

Đối lại thì tình hình kinh tế và tài chánh của 

Spain cũng không lấy gì làm sáng sủa, hơn nữa, Ma-

drid đã tổ chức Olympic vào mùa hè năm 1992. Còn 

Istanbul thì đầy bất trắc, khi bị các Ủy viên IOC 

chất vấn về tình hình trị an, những câu trả lời của 

Istanbul đã không làm mọi người thỏa mãn, vì chỉ 

toàn là lời hứa chứ không đưa ra một giải pháp nào 

cụ thể để chấm dứt nỗi bất mãn của người dân đối 

với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Chọn mặt gửi vàng

Có 96 ủy viên IOC được quyền bỏ phiếu, nếu 

vòng 1, thành phố nào đạt quá bán thì cuộc bỏ 

phiếu chấm dứt ở đây, nếu không quá bán thì thành 
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phố có ít phiếu nhất sẽ rớt đài, và thành phố có số 

phiếu thứ nhất và thứ hai sẽ tranh lại trong vòng 2. 

Tuy nhiên lần này thì có đến 3 lần bỏ phiếu vì vòng 

1, Madrid và Istanbul có số phiếu bằng nhau.

Cách công bố kết quả bỏ phiếu lần này hơi “lủng 

củng” khiến Tokyo lên ruột, ngay vòng 1, trên bảng 

ghi kết quả chỉ hiện ra 2 chữ Madrid và Istanbul, 

còn Tokyo thì không thấy. Cả nước Nhật đang hồi 

hộp chờ đợi vì “bên trong” đang âm thầm chuẩn 

bị sang vòng 2 để chọn Madrid hay Istanbul. Khi 

chủ tịch IOC tuyên bố: “Istanbul còn lại”, đã có một 

phóng viên một đài truyền hình Nhật mếu máo: 

“Tokyo be rồi”. Bao tiếng thở dài thườn thượt cùng 

lời than vãn cứ thế mà tuôn ra: “Trời ơi là trời” hoặc 

“Thấy mẹ rồi, ta ơi”. Nghe thật não ruột. Thời gian 

chầm chậm trôi qua, cuối cùng trên bảng kết quả 

hiện ra giòng chữ ghi rõ Tokyo về đầu, Istanbul thứ 

hai và Madrid rớt đài. Cả nước Nhật thở phào nhẹ 

nhõm. Và cứ thế là tiếp tục cho đến lúc… niềm vui 

òa vỡ.

Từ hội trường, qua màn ảnh TV, Đô trưởng Inose 

nghẹn ngào báo cáo với đàn anh Ishihara: “Xin báo 

cáo xếp, nhiệm vụ đã hoàn thành” nhưng…

Niềm vui chưa trọn

Sau cơn vui trọn vẹn của cả nước, người Nhật đã 



656

huy nguyễn & vũ đăng khuê

gặp phải cảnh “Người cùng một nước người vui, kẻ 

buồn”. Số là, ngày 12 tháng 2 năm nay (2013), IOC 

đã quyết định lại số bộ môn tranh tài tại Thế Vận 

Hội. Có 2 loại, một là bộ môn cốt lõi (gồm 25 mục) 

và hai là bộ môn phụ được đưa thêm vào tùy theo 

tình hình thế vận từng kỳ. Theo quyết định này 

thì vào năm 2016, IOC đã bỏ đi 1 bộ môn là Wres-

tling, còn lại 25 bộ môn cốt lõi và thêm vào hai bộ 

môn phụ là Golf và Rugbi (7 người) thành 27. Thế 

là giới “Wrestling” trên khắp thế giới, đặc biệt là 

Nhật Bản buồn da diết vì Nhật là nước chiếm nhiều 

huy chương vàng nhất về bộ môn này, họ đã phát 

động nhiều cuộc vận động như xin chữ ký để IOC 

nghĩ lại, Sau đó, qua nhiều bản thảo, IOC đã quyết 

định chọn lại 1 trong những bộ môn: Wrestling, dã 

cầu Nam, Softball, Squash (một loại quần vợt đánh 

banh vào tường). Cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu 

ngày 9 tháng 9, Wrestling được phục hồi, trở thành 

bộ môn thứ 28 cho lần tranh giải 2020 và cũng là bộ 

môn sẽ được tiếp tục vào những kỳ thế vận sau đó. 

Yoshida Saori, nữ tuyển thủ có nhiều huy chương 

vàng đô vật đã phát biểu: là một tuyển thủ của đô 

vật tôi rất vui mừng, nhưng là một tuyển thủ Nhật 

Bản thì niềm vui của tôi… không trọn vẹn bên cạnh 

những giọt nước mắt, nỗi u sầu của đại diện, tuyển 

thủ các bộ môn dã cầu, Squash, Soft ball.
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Chuyện chả ra chi

Bên cạnh nỗi vui “ngất trời” của dân Nhật, cũng 

có một vài sự kiện chả ra chi khiến không ít người 

phải phiền lòng.

Tung tin vịt. Thứ nhất là hãng thông tấn Tân 

Hoa Xã và các cơ quan liên quan của cái tên hung 

khùng côn đồ khổng lồ Trung Quốc nhất tề tung 

tin vịt. Số là sau khi vòng kiểm phiếu thứ nhất vừa 

chấm dứt, Tân Hoa Xã đã cho thả ngay một con... 

vịt: Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) được trao quyền tổ chức 

thế vận hội 2020.

Ngay lập tức, một vài hãng thông tấn lớn Trung 

Quốc cũng chạy theo... con vịt này. Chưa hết, Đài 

truyền hình Trung Quốc còn khẳng định: Tokyo bị 

loại ngay từ trước vòng chung kết. Tìm hiểu ra thì 

“các ông các bà ký giả” của Tân Hoa Xã này đã lẫn 

lộn giữa cuộc bỏ phiếu chung kết với cuộc bỏ phiếu 

vòng hai, để chọn Madrid hay Istanbul, với kết quả 

phần thắng thuộc về Istanbul.

Lầm lẫn vốn là chuyện thường tình, nếu không 

phải thì sau khi “giết chết con vịt đó” hay “bắt con 

vịt đó lại” rình dịp thả sang ao khác thì ít ra phải 

có vài lời xin lỗi, nhưng Tân Hoa Xã cứ lờ đi coi 

như không có, ngược lại còn ngang ngược: sau ngày 

quân phiệt Tokyo chiếm đảo, bộ đội hải quân anh 
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hùng của chúng ta đã liên tiếp mở 59 cuộc tuần tiểu 

quanh khu vực Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku) rồi 

nhắc lại những “tội tày trời” mà Nhật Bản gây ra tại 

Trung Quốc dưới thời quân phiệt. Chả ra chi!

Báo Pháp ngạo Tokyo. Không hiểu vì lý do gì? 

đùa dai hay ác ý, ngày 11 tháng 9-2013 tờ báo châm 

biếm Le Canard Enchaîné của Pháp đã đăng 2 bức 

hí họa, bức thứ nhất vẽ hai võ sĩ Sumo ốm o gầy 

mòn, một người có đến 3 tay và 3 chân đang hằm 

hè chực lao vào nhau. Bên cạnh đó một phóng viên 

tay cầm micro đang vui mừng reo to: “Hết xảy, nhờ 

có Fukushima mà Sumo được trở thành một bộ 

môn thể thao Olympic”. Còn bức thứ nhì thì vẽ hai 

nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, 

tay cầm máy đo mức độ nhiễm xạ đứng trước một 

bể nước. Phía dưới có hàng chữ: “Thế vận hội mùa 

hè 2020: Hồ bơi Olympic đã xây xong tại Fukushi-

ma”.Trong cuộc họp báo ngày 12-9-2013, Chánh văn 

phòng Nội Các Yoshihide Suga đã tỏ thái độ với 

những bức biếm họa đầy “phản cảm” này: “đây là 

điều hết sức đáng tiếc vì đã phạm vào nỗi đau của 

người dân Fukushima và gây hiểu lầm về sự rò rỉ 

nước phóng xạ” và cho biết đã gửi thư phản đối đến 

tòa soạn của Le Canard Enchaîné qua trung gian 

của sứ quán Nhật tại Paris.

Nhưng chủ bút Louis Marie Horeau của tờ báo 
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vẫn ngoan cố: Phản ứng của người Nhật về những 

bức biếm họa hoàn toàn không ác ý mà của chúng 

tôi đã làm, tôi thấy kỳ cục, không biết phải làm thế 

nào. Vì chỉ là đùa giỡn nên không thể nói đây là sự 

xúc phạm đến các nạn nhân được. Tại đây (Pháp), 

khi đối phó với những bi kịch thì chúng tôi thường 

dùng những câu chuyện đùa như thế, nhưng người 

Nhật Bản thì rõ ràng là không như vậy.

Tưởng cũng nên nhắc lại là vào ngày 12 tháng 10 

năm ngoái khi đội tuyển túc cầu Nhật đụng với đội 

tuyển Pháp tại Paris, dù cố gắng thế nào đi chăng 

nữa đội Pháp cũng không thể nào làm thủng lưới 

Nhật Bản vì thủ môn Kawashima quá xuất sắc. Kết 

quả là Nhật thắng 1-0. Trong một chương trình trên 

đài “quốc doanh” France2 phát cùng ngày, có chiếu 

một clip video ngắn trong đó có hình của thủ môn 

Kawashima bị ghép thêm 4 tay, MC tổng hợp của 

chương trình là Laurent Ruquier bông đùa: Chắc là 

nhờ ảnh hưởng của Fukushima? Vài hôm sau, bị 

chánh văn phòng Nhật Bản lúc đó là ông Fujimu-

ra phản ứng, giám đốc đài là ông Jean Reiveillon 

đã phải viết thư xin lỗi trực tiếp đến ngoại trưởng 

Nhật Bản về hành động vô ý thức này. Không biết 

mấy cái ông tây mũi lõ này chủ trương đùa dai hay 

thật sự là có sự khác biệt về văn hóa? Nghi quá!
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Đôi lời kết luận

Năm 1959, Tokyo được chọn là nơi đăng cai thế 

vận hội 1964, đánh dấu thời điểm mà người dân 

Nhật đã đứng lên từ hoang tàn đổ vỡ. Họ đã kiên trì 

chịu đựng, vượt qua tất cả, xây dựng Nhật Bản trở 

thành cường quốc chói sáng khắp năm châu.

54 năm sau, năm 2013 Tokyo được chọn là nơi 

đăng cai thế vận hội 2020, cũng là thời điểm bắt 

đầu cho một vận hội mới vì cả dân Nhật đều mang 

niềm hy vọng “mau chóng thoát khỏi cảnh kinh tế 

trì trệ suốt 20 năm, đẩy mạnh công cuộc phục hồi, 

phục hưng đất nước sau thảm nạn kinh hoàng”. 

Cầu mong qua “chiến thắng” này, hy vọng trên sẽ 

trở thành hiện thực để “muôn người hạnh phúc 

chan hòa”.

Dù còn nhiều điều muốn nói nhưng bài viết đã hơi 

dài, vì thế những chi tiết liên quan khác về Olympic 

Tokyo 2020 xin được “dông dài” vào một dịp khác vì 

còn tới những 7 năm nữa mà. Còn sớm chán!

Sayonara.

Tháng 11-2013
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N

gày 13 tháng 9, một đại hội điện ảnh 

mang tên “Focus on Asia International 

Film Festival Fukuoka 2013” đã được tổ 

chức tại thành phố Fukuoka để bình chọn những phim 

hay của khu vực Á Châu. 100 phim được gửi đến từ các 

nước Hồng Kông, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Thổ 

“Number Ten Blues” hay 
“Good Bye Saigon”
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Nhĩ Kỳ, Irak, Ấn Độ, Nhật… và 23 phim đã được chọn 

tranh tài.

Trong những phim tham gia giải này, có một 

phim Nhật Bản tên “Number Ten Blues” hay còn 

gọi là “Good Bye Saigon” (thực hiện vào đầu năm 

1975) từng bị “xếp xó” trong phòng “lạnh” có nhiệt 

độ 6 độ tại trung tâm điện ảnh quốc gia suốt 37 năm 

nay. Có một điều khá “kỳ thú” nữa là một vai chính 

cũng là “nhân chứng sống” của phim là Thanh Lan, 

tài tử điện ảnh kiêm ca sĩ vẫn “còn tại thế”. Thanh 

Lan kể: Phim này đạo diễn là ông Osada Norio. 

Thanh Lan đã đóng chung với 2 tài tử nổi tiếng của 

Nhật thời đó là Kawazu Yusuke và Isomura Kenji. 

Đúng là phép lạ, nhờ sự cố gắng tìm kiếm và vận 

động của đạo diễn Osada và tài tử KenjiIsomura, 

cuốn phim mới được lôi ra “dự thi” và cũng vì thế 

mà Thanh Lan mới có mặt ở đây.

Theo truyền thống “hiểu ngầm” thì tại Fukuo-

ka, phim Nhật sẽ không được giải vì Nhật là nước 

chủ nhà và cũng là một thành phần ban giám khảo. 

Cuối cùng giải nhất đã về tay Hồng Kông, giải nhì 

Đại Hàn và không có giải ba.

Ngày 23 tháng 9, Festival Điện Ảnh có tên “Oku-

radashi Eiga sai” được tổ chức tại Hiroshima để 

bình chọn những phim Nhật mà mọi người chưa 

biết, không biết hoặc sắp được trình chiếu và đương 
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nhiên trong đó có cả phim “Number Ten Blues”. Hãy 

tiếp tục nghe Thanh Lan kể:* Cuốn phim được quay 

khi mà tình hình chiến tranh Việt Nam thật là quyết 

liệt. Cũng có lẽ lúc đó vì đang lo làm phim nên chính 

Thanh Lan cũng không theo dõi tình hình chiến sự 

như thế nào rồi. Trong phim có những cảnh quay 

Saigon cũng như ngoại thành vào những ngày mà 

Saigon chưa bị đổi tên, nên có một ý nghĩa rất thân 

thương đối với Thanh Lan... khi được xem lần đầu 

tiên tại nhà riêng vào năm 2012, tại California, do 

một người Nhật cầm từ Nhật qua cho Thanh Lan 

xem cuốn DVD và cầm đem về Nhật sau khi Thanh 

Lan xem xong. Nghe thì tưởng họ nhỏ nhen, nhưng 

không phải vậy đâu, là vì cuốn phim chưa hề được 

trình chiếu cho công chúng nên vì vấn đề bản quyền, 

hãng phim chưa có quyền đưa cho một ai cất giữ mà 

thôi. Ngoài thành phố Saigon, phim cũng được quay 

tại thành nội ở Huế, đèo Hải Vân, dọc theo quốc lộ 

1 và Long Hải. Nếu sau này quý vị có xem, quý vị 

sẽ thấy những chiếc xe camion chở lính VNCH trên 

quốc lộ một. Đó không phải là những người diễn 

viên đóng vai lính, mà họ chính là những người lính 

VNCH thực thụ. Và anh chàng quay phim đã lanh tay 

lẹ mắt quay được hình ảnh của họ vào ống kính của 

mình để rồi hôm nay, nhìn thấy họ, Thanh Lan chợt 

rưng rưng nước mắt. Vì không hiểu những chàng 

chiến sĩ này giờ ởđâu? Còn hay mất?
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Trong phim không phải là một câu chuyện về 

chiến tranh, chỉ là một mối tình Việt Nhật, với 

những cảnh đuổi bắt. Ông Godfather, mafia Việt 

Nam do chính tài tử gạo cội Đoàn Châu Mậu đảm 

nhận. Trong phim cũng có sự góp mặt của Tú Trinh, 

Bảo Lâm và Cao Huynh.

Festival tại Hiroshima có 4 giải: Giải nhất, giải 

đặc biệt của ban giám khảo, Giải được khán giả 

yêu thích, Giải của quan khách tham dự. Khi “ba 

chớp ba nháng” nghe tên cuốn phim “Number Ten 

Blues” được người MC xướng lên, cô quay qua hỏi 

người thông dịch. “Người ta đang nói gì thế?” Người 

này đáp: “Phim được giải Audience Award đấy”. (có 

nghĩa là phim được khán giả yêu thích nhất). Cô 

vui mừng muốn hét thật to nhưng không dám… vì 

theo cô đây là nỗi vui mừng có được trên tất cả… 

nỗi vui mừng và điện thoại báo tin khắp mọi nơi. 

Nghe nói sau đó phim này đã được chiếu tại Pháp, 

tại Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt khắp nơi chắc sẽ 

được thưởng thức phim này trong những thời gian 

sắp tới. Trong buổi hội ngộ với “bạn bè” hôm 29 

tháng 9 Thanh Lan tâm sự: 40 năm trước, tháng 

11-1973 lúc sang Nhật dự giải Yamaha Festival với 

bản “Tuổi biết buồn”, hãng đĩa Victor có nhờ Thanh 

Lan thâu 2 bài hát, 1 Nhật “Aino hi wo kesanaide” 

và 1 Việt “Tuổi mộng mơ” (Yume wo miru sedai). 
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Hai bài này dự định sẽ được giới thiệu vào năm 

1974, nhưng cuối cùng không ra mắt khán giả được 

vì “đương sự” không có mặt. Lẽ dĩ nhiên 2 bài này 

Thanh Lan cũng chưa “biết mặt mũi ra sao”. Ông 

đạo diễn Osada vì muốn tặng Thanh Lan một món 

quà có “giá trị” nên đã nhờ người “rao tìm mua” 

trên internet, may mắn thay vài ngày sau thì có 

người đã bằng lòng để lại “báu vật” này.

Người viết cũng đã thấy và đã được nghe đĩa này 

nhờ một ông bạn học mua được vào 40 năm trước 

(ông bạn này là tay trống Hồ Trần Hiệp của sinh 

viên đã mất năm 1995).

Linh tinh sang chuyện khác, khi hỏi lý do “có 

phải vì lúc đó có một ông lớn “mê” Thanh Lan nên 

ra lệnh không cấp visa sang Nhật?”, đương sự thành 

thật: “người ta đồn thì cũng có điều đúng, điều 

không đúng nhưng điều này thì Thanh Lan cũng 

có nghe, nhưng không phải như vậy đâu”. Nhớ lại 

thời đó, báo hại người viết bài này và 2 anh bạn đã 

ôm một bó hoa cùng máy ảnh ra phi trường đợi gần 

2 tiếng đồng hồ rồi lại “về không” sau khi đã đi lục 

lọi cả chục “list” tên tuổi của chuyến bay vì nghe 

nói là Thanh Lan sẽ có mặt trong chuyến đó, ngày 

đó qua thông tin của một nhân viên tòa đại sứ Việt 

Nam Cộng Hòa lúc đó cũng rất ái mộ Thanh Lan. 

Ngoài ra, cô còn kể về những kỷ niệm khi đi hát 
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trước 75, lần sang Nhật tham dự giải Yamaha, lần 

hát với sinh viên trong đêm “Hát Trong Mùa Lá 

Bay” do Hội Sinh Việt Nam Tại Nhật Bản tổ chức vào 

tháng 11-1973. Theo Thanh Lan, thời gian này là thời 

gian cô hạnh phúc nhất, vì được sống cho mình, 

thích hát thì hát chứ không phải vì… tiền. Cô miên 

man đủ chuyện, đủ nơi trên khắp “bốn vùng chiến 

thuật”. Về những kỷ niệm liên quan đến cố ca sĩ 

Nhật Trường. Thanh Lan kể: Có lẽ thấy cô “thích 

hợp”, Nhật Trường đã đến tận nhà mời đóng vai Lệ 

trong phim kịch “Trên Đỉnh Mùa Đông”, một phim 

kịch nói về cuộc tình lãng mạn của đại úy nhảy dù 

Nguyễn Văn Đương và cô sinh viên tên Lệ. Sau đó, 

đại úy Đương đã tự sát trên ngọn đồi 31 tại Hạ Lào 

khi căn cứ bị địch tràn ngập. Bản nhạc “Anh không 

chết đâu em” đã nổi danh từ đó và gắn liền tên tuổi 

với cô. Phim kịch này đã được khán giả nồng nhiệp 

tiếp nhận, có thể nói không ai là không biết đến 

phim kịch này. Dạo đó (năm 1971), cậu bé đóng vai 

con của 2 người là Thanh Toàn (con trai của cố nhạc 

sĩ Nhật Trường, hiện đang là xướng ngôn viên của 

đài SBTN, nay đã mất). 30 năm sau khi cả 2 ra ngoài 

này phim kịch đã được dựng lại và Thanh Toàn lại 

thủ vai “tà lọt” của đại úy Đương. Năm 1973, cô có 

đóng thêm bộ phim “Chuyện tình Mộng Thường” 

chung với Nhật Trường, người ca nhạc sĩ tài hoa 

nhưng vắn số.
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Kể đến đây, “đương sự” trầm giọng: “Thanh Lan 

có một ước mơ, nếu trời thương, Thanh Lan sẽ được 

dịp sang Nhật nhiều hơn để trước hết là… đóng 

phim và cũng để thăm… “bạn bè” và nếu được sống 

ở Nhật, Thanh Lan sẽ chọn Hiroshima vì nơi đây 

quá đẹp và nên thơ”. Nghe “ước mơ” của Thanh 

Lan, người viết dù đã sống hơn 40 năm nhưng 

chẳng biết Hiroshima là ở đâu cả. Xệ ơi là xệ.

Cầu chúc Thanh Lan được nhiều may mắn và 

“bạn bè” rất mong gặp lại một nữ tài tử-ca sĩ duyên 

dáng vừa có tài lại vừa có tâm.

Tháng 10-2013
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Ngày 29 tháng 9/2013, đài TBS Nhật Bản đã giới 

thiệu đến người Nhật một vở kịch có tên “The Part-

ner”, tiếng Việt là “Người cộng sự” do 2 phía Nhật-

Việt hợp diễn. Không biết về phía Việt Nam các tài 

tử có thuộc loại “thượng thặng” hay không, nhưng 

về phía Nhật thì toàn là thành phần “thượng thặng” 

chẳng hạn như Higashiyama Noriyuki, Nakama-

“The Partner” hay “Người 
Cộng Sự”
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ru Yuichi, Takeda Tetsuya, bé Ashida Mana, Take 

Emi….. không ai không biết. Phim kịch có nội dung 

nói về tình bạn giữa một người Nhật và một người 

Việt. Người Nhật thì chắc có lẽ ít người biết điều 

này, còn đối với người Việt nếu có quan tâm đến 

lịch sử Việt Nam nhất là về phong trào Đông Du thì 

hy vọng sẽ biết một phần nào. Hai nhân vật chính 

trong phim kịch là cụ Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba 

Sakitaro. Vì đã là… kịch thì ngoài nội dung muốn 

chuyển tải, đạo diễn phim kịch phải “sáng tạo” sao 

cho vở kịch thêm phần hấp dẫn nghĩa là phải thêm 

mắm thêm muối, râu ria, đôi khi có những điều 

không thật…. Gạt qua những “lẻ tẻ” này thì “Người 

Cộng Sự” được đánh giá khá cao. Đại khái, nội dung 

câu chuyện như sau:

Suzuki Tetsuya (Higashiyama Noriyuki) là một 

doanh nhân của một công ty lớn Nhật Bản, đã sang 

Việt Nam công tác cùng với Hatakeyama (Nakamaru 

Yuichi), một nhân viên dưới quyền để yêu cầu phía 

Việt Nam ký một dự án đã được chuẩn bị từ nhiều 

năm. Cả hai đã gặp đại diện phía Việt Nam là một 

giám đốc người Việt tên Nguyễn Nam (Phan Huỳnh 

Đông). Khi gặp gỡ, giám đốc Nguyễn Nam đã đưa 

ra “một câu đố” cũng là một điều kiện để hai bên 

cùng ký hợp đồng. Ông này cho hai người xem bức 

ảnh chụp một tấm bia và nói “trong vòng 1 tuần, 



670

huy nguyễn & vũ đăng khuê

nếu quí vị tìm được lời giải đáp câu đố này: báu vật 

tiềm tàng trong bia tưởng niệm là gì thì chúng ta sẽ 

ký kết”. Ngoài ra, giám đốc Nam còn cho biết thêm 

“Nhân vật trong bức ảnh của bia tưởng niệm tên 

là Phan Bội Châu”. Sau khi tìm hiểu thì Tetsuya và 

Hatakeyama chỉ biết được “Phan Bội Châu” là một 

anh hùng của dân tộc Việt Nam và bia đá được dựng 

ở Nhật Bản để cảm tạ một người Nhật có tên Asaba 

Sakitaro, còn các chi tiết khác thì hoàn toàn mù tịt. 

Và lẽ đương nhiên không thể hiểu được ý định của 

giám đốc Nam. Sau đó, cả 2 đã nhanh chóng tìm ra 

nơi đặt bia tưởng niệm là quận Iwata thuộc tỉnh 

Shizuoka.

Khi đến đó lần đầu, hai người đã bị xua đuổi 

vì Hatakeyama đã đem… “cuốc, xẻng” tới dự định 

đào xới tìm “báu vật” xung quanh tấm bia. Tiếp tục 

tìm hiểu thì Hatakeyama phát hiện ra một tài liệu 

ghi chép về Phan Bội Châu và Sakitaro trong phần 

nói về l ịch sử của khu vực dựng bia tưởng niệm, 

điều này đã không được ghi lại trong sách giáo khoa 

Nhật Bản.

Tài liệu ghi:

Cách đây hơn 100 năm, bác sĩ Asaba Sakitaro 

(cũng do Higashiyama Noriyuki thủ diễn) có một 

bệnh viện gần bãi biển, làm việc cùng cô y tá Akane 

(Takei Emi). Một ngày nọ nhận được thông báo có 
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một người đàn ông ngoại quốc bị sóng đánh trôi 

dạt vào bờ và đang bị người dân xua đuổi. Thấy 

người này bị thương, vì là bác sĩ nên ông đã tìm 

cách đưa người này về nhà thương của mình để 

chữa trị. Người đàn ông đó chính là chí sĩ Phan 

Bội Châu (cũng do Phạm Huỳnh Đông thủ diễn). 

Trong thời gian chữa trị, Phan Bội Châu đã kể mục 

đích sang Nhật Bản với bác sĩ Asaba “Chúng ta cùng 

là người Á Đông, Chúng tôi cần Nhật Bản giúp vũ 

khí để đánh Pháp giành lại độc lập cho Việt Nam”. 

Cảm động trước nhiệt huyết này, bác sĩ Asaba đã 

giúp cụ Phan Bội Châu bằng cách giới thiệu với các 

chính trị gia quyền lực đương thời như Inukai Tsuy-

oshi (Takeda Tetsuya), Okuma Shigenobu (Emoto 

Akira)….. Tuy không nhận được sự hỗ trợ về vũ 

khí nhưng Nhật Bản đã nhận lời hứa hỗ trợ về mặt 

đào tạo nhân lực. Trở về Việt Nam cụ Phan kêu gọi 

người cùng chí hướng sang Nhật học hỏi, và nhằm 

tạo uy tín cho phong trào Đông Du, chứng tỏ có sự 

đồng thuận của Hoàng triều VN, cụ đã kêu gọi cả 

Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (Nguyễn Bình Minh). Trở 

lại Nhật Bản, cụ Phan bắt đầu tham gia các chương 

trình học gồm văn hóa, quân sự với các người đồng 

chí hướng khác. Giữa chừng, Pháp áp lực và yêu cầu 

Nhật trục xuất các du học sinh Việt Nam. Một số 

đã trở về, một số đã trốn ở lại sống rất cơ cực, trong 

đó có chí sĩ Trần Đông Phong (Lê Hồng Đăng) đã tự 
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vẫn ở Nhật. Trong tình cảnh khó khăn này, bác sĩ 

Asaba vẫn âm thầm giúp đỡ nhóm của cụ Phan. Dù 

đang mắc chứng bệnh lao, bác sĩ Asaba vẫn dùng 

cả số tiền dành dụm dành cho việc ra nước ngoài 

chữa bệnh của mình tiếp tục giúp đỡ cụ Phan và 

các đồng chí.

Trong khi đang phải lẩn trốn, cụ Phan Bội Châu 

đã gửi thư cho bác sĩ Asaba, nhưng không thấy trả 

lời và sau đó thì được biết bác sĩ Asaba đã qua đời.

Vì vẫn chưa giải được câu đố đầy bí ẩn của giám 

đốc Nguyễn Nam. Tetsuya một lần nữa lại đi tới 

nơi có đặt bia tưởng niệm và tại đây, anh đã gặp 

bà quản gia là cháu gái gọi nữ y tá Akane của bác sĩ 

Asaba Sakitaro bằng bà, đang giúp cho một số sinh 

viên Việt Nam sống ở đây. Bà kể: Nghe bà tôi kể, sau 

khi trở lại Nhật, để nhớ ơn đại ân nhân của mình, 

cụ Phan Bội Châu đã vận động thành lập một bia 

tưởng niệm bác sĩ Sakitaro… Từ từ Tetsuya hiểu 

ra rằng “báu vật” Tetsuya muốn tìm chính là “Tình 

bạn mãnh liệt của Phan Bội Châu và Sakitaro, một 

tình bạn hiếm có và không có gì thay thế được.”. Sở 

dĩ giám đốc Nam biết rõ “tình bạn” này là vì 10 năm 

trước, Nam cũng là một du học sinh sống trong cư 

xá của bà.

Vài hôm sau, Tetsuya đã trả lời cho giám đốc 

Nam biết là “báu vật ông muốn tôi tìm trong bức 
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hình là tình bạn của cụ Phan Bội Châu và bác sĩ 

Asaba Sakitaro”. Hai bên đã vui vẻ và bản hợp đồng 

đã được ký kết.

Trên đây là nội dung chính, còn có vài phần 

thêm “mắm thêm muối” và một vài ghi nhận vui 

vui khác chẳng hạn như:

- Vợ của Suzuki Tetsuya mất sớm và anh đang 

sống cùng với cô con gái tên Sakura (một nữ diễn 

viên nhí Nhật Bản rất nổi tiếng tên Mana Ashi-

da). Anh dự định sẽ kết hôn với Liên (Nguyễn Lan 

Phương) và nhờ Liên trông coi bé Sakura những lúc 

anh đi công tác xa. Nhưng bé Sakura vẫn còn nhớ 

những kỷ niệm về người mẹ quá cố của mình và 

luôn luôn có thái độ “chống đối” dù Liên đã cố gắng 

xử sự dịu dàng. Nhưng cuối cùng thì bé Sakura cũng 

“chấp nhận” Liên vì bé nói: “Con không có ác cảm 

gì với cô cả, con chỉ sợ nếu thân mật với cô quá con 

sẽ quên hẳn hình bóng thân yêu của mẹ con”. Thế 

là cuối cùng “Châu cũng về hiệp phố” vì nếu bé…. 

không nói thế thì đã không thành… phim kịch.

- Ngay cảnh đầu tiên, khi bị quân Pháp truy bứct 

ại… Vịnh Hạ Long, cụ Phan đã trốn chạy lên thuyền 

khi “bừng tỉnh” dậy thì thấy mình đang bị thương 

chân nằm… trên bờ biển Nhật Bản thay vì Trung 

Quốc như lịch sử đã ghi. Số cụ quả là… may thật, 

may hơn các thuyền nhân Việt Nam nhiều.
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- Các tài tử Việt Nam nói tiếng Nhật rất giỏi nhưng 

sang tiếng Việt thì nghe chữ được chữ mất, lơ lớ… 

phải xem phụ đề mới hiểu rõ được họ nói gì, v.v.

Được biết, phim kịch này được thực hiện nhân 

dịp Việt Nam (hiện tại) và Nhật Bản kỷ niệm 40 năm 

ngày thiết lập bang giao (21-9-1973 ~ 21- 9-2013). Sự 

thực thì hai bên có nói chuyện với nhau về việc 

bang giao vào tháng 9/1973, nhưng đã không trao 

đổi đại sứ v.v… vì lúc đó Việt Nam đòi hỏi Nhật 

phải bồi thường viện trợ và tình trạng này cứ kéo 

dài cho đến sau ngày 30-4-75. Tưởng cũng nên nhắc 

lại là, vì không có đại diện nên nhân viên của sứ 

quán Cuba đã phải thay Việt Nam “tiếp thu” lại tòa 

đại sứ Việt Nam Cộng Hòa sau khi Saigòn đổi chủ. 

Vì thế nói là kỷ niệm 40 năm cũng đúng và 38 năm 

cũng… chả sai. Nói theo kiểu 40 năm chỉ là nói 

cách cho… chẵn chòi vừa khít thôi.

Dù sao đi nữa, phim kịch này cũng đã cho mọi 

người biết thêm một chi tiết lịch sử giữa Nhật Bản 

và Việt Nam mà mãi gần 100 năm sau mọi người mới 

biết. Điều quan trọng ở đây là ai xem vở kịch này 

cũng cảm thấy thỏa mãn, vì vai chính là cụ Phan, một 

người mà tất cả người Việt đều kính trọng, chứ không 

phải là một nhân vật nào khác mà cứ nghe đến tên 

là có người nổi cơn điên, và có kẻ lại tôn vinh bái lạy.

Tháng 10-2013
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N

ói như thế thì hơi quá, chính xác hơn 

là: “dựa hơi” Tổng Thống Hoa Kỳ Barack 

Obama, kinh tế Nhật Bản có lên được 

chút xíu. Thật vậy, kể từ ngày ông Obama xuất hiện, 

tự nhiên những gì dính dáng tới ông như vóc dáng, 

cách nói chuyện, lời phát biểu, tên tuổi... của ông được 

nhiều người Nhật chú ý.

Ông Obama dạy... tiếng Anh. Chẳng hạn chuyện 

tiếng Anh, lợi dụng việc dân Nhật phát âm tiếng 

Anh rất dở, giới “kinh tế thị trường” chụp ngay cơ 

hội để moi tiền. Họ thi nhau phát triển cái job ngon 

lành mà chả cần phải bỏ vốn đầu tư: job dạy dân 

Nhật phát âm tiếng Anh bằng cách ấn hành những 

cuốn sách và băng CD ghi lại các bài diễn văn của 

Tổng thống Mỹ Obama. Dạo này, cứ vào tiệm sách 

hơi to một chút là thấy bày bán la liệt, nào là “Làm 

Tổng Thống Hoa Kỳ 
Obama cứu nguy kinh tế 

Nhật Bản?
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thế nào diễn thuyết tiếng Anh như ông Obama?” 

hoặc “học văn phạm tiếng Anh từ Obama” hoặc 

“Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu” dựa trên câu nói 

bất hủ “Yes we can” vân vân và vân vân. Chỉ riêng 

CD ghi lại bài diễn văn nhậm chức của ông Obama 

có sách kèm theo cũng đã bán được 200.000 ấn bản 

kể từ khi xuất bản hồi tháng giêng, đó là chưa kể 

các “tuyển tập các bài diễn văn của Obama” đã được 

bán ra nửa triệu bản sau đó. Tờ New York Times cho 

biết doanh thu của việc “dựa hơi” này thật là đáng 

kể: 767 tỷ yen hay 8,7 tỷ USD gồm tiền sách, CD, tự 

điển điện tử, chương trình học online...

Theo một chuyện gia ngôn ngữ người Nhật thì 

ông Obama có lối nói chậm rãi, dễ hiểu, rõ ràng, 

khiến người nghe có thể biết ông đang nói chữ gì 

mặc dù chưa hiểu ý nghĩa, rất tiện lợi cho việc tra 

cứu. Cũng có người mua sách, CD vì khoái phong 

cách nói chuyện của ông, cách nói mà họ cho là dễ 

đi vào lòng người mặc dù chỉ hiểu vỏn vẹn... mỗi 

một câu: “Yes, we can”. 

Nhờ ông mà tôi phất. Một anh chàng cũng nhờ 

ông Obama mà công thành danh toại. Anh này tên 

thật là Sato Nozomu còn gọi là Nocchi (43 tuổi), xuất 

thân từ cặp hài hước có tên “Dangerous” không nổi 

tiếng cho lắm, nhưng từ lúc ông Obama xuất hiện 

thì chàng được các đài truyền hình chú ý vì có khuôn 
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mặt rất giống ông Obama, cũng cái đầu “bàn chải”, 

cũng nước da ngăm ngăm “màu lam khói”. Cuối 

tháng 10 năm ngoái, chàng được đài TBS Nhật Bản 

cử sang Mỹ trong chương trình “ký hợp đồng của ác 

ma (悪魔の契約にサイン)” với nhiệm vụ đặc biệt: 

“gặp bằng được ông Obama để được ông công nhận”.

Trong một buổi vận động tranh cử tại Saint Lou-

is, Chicago trước 100,000 người, khi đang thao thao 

bất tuyệt, thì ông Obama bỗng nghe một tiếng hô 

lớn: “I am Obama”, truyền hình trong ngoài quay 

tất cả về hướng đó thì thấy một người có vóc dáng 

giống giống ông Obama đứng ngay tại “tuyến đầu” 

đang khoa tay múa chân. Thấy vậy, ông Obama tươi 

cười nói lớn: “Yes, you are Obama”. Như vậy là mis-

sion của chàng đã thành công 100%: gặp được ông 

Obama và được ông công nhận.

Sau đó tờ Chicago Tribune trong bài ký sự ngày 

28-10-2008: “Nói chuyện với Obama Nhật Bản” đã 

viết rất nhiều về chàng nào là chàng đã đến nhà 

hàng MacArthur ăn món ăn mà ông Obama thích và 

ngồi ngay cái ghế của tiệm hớt tóc trong Hyde Park 

mà ông thường ngồi. Dân Mỹ xung quanh trầm trồ: 

“Nước da ông mà đen một chút nữa là y chang đấy”. 

Thế là cuộc đời chàng phất lên từ đó, lịch công việc 

của chàng trên TV đầy ắp, chả bù với lúc trước “mỗi 

tuần chỉ lai rai vài ba ngày là quá cỡ”. 
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“Thành phố mang tên ông”. Obama là một 

thành phố nhỏ của tỉnh Fukui thuộc miền Trung 

nước Nhật nổi tiếng về nghề làm đũa, với dân số 

chỉ vỏn vẹn 31,139 người trên một diện tích 232,87 

cây số vuông. Lý do được cả 2 bên (ông Obama và 

thành phố Obama) để ý lẫn nhau là hồi còn thượng 

nghị sĩ, tại phi trường, ông đã tình cờ gặp một nhân 

viên sở nhập quốc người Nhật xuất thân từ thành 

phố cũng có tên “Obama”, ông niềm nở chào hỏi và 

ngược lại nhân viên sở nhập quốc đem câu chuyện 

gặp gỡ của ông Obama về kể lại, thế là sau đó khi 

ông đang tranh với bà Hilary Clinton để được chỉ 

định là ứng viên tổng thống, ngày 28-2-2008 (còn 

gọi là ngày Super Tuesday), dân ở đây đã tự động 

thành lập một nhóm mang tên “Hội tự nguyện ủng 

hộ ứng cử viên Obama”, Tổng Thư Ký của hội này 

đã trưng hình của ông ngay tại khách sạn nơi người 

này làm việc, đồ kỷ niệm về ông Obama như áo 

thung, sâu chìa khóa có hình Obama đã được bày 

bán từ đó. Ngày 4 tháng 3-2008, ứng viên Obama 

đã gửi thư cám ơn thị trưởng Murakami Toshio, 

mối giao tình của hai bên thật là “đằm thắm” và 

câu chuyện về thành phố Obama và ông Obama đã 

lan sang tới Mỹ. Ngay sau khi đắc cử, một trong 

những điện văn chúc mừng đầu tiên đã được gửi đi 

từ thành phố Obama. Đáp lại, trong cuộc điện đàm 

với thủ tướng Aso vào ngày 7-11-2008, ông đã nhờ 
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thủ tướng Aso chuyển lời cám ơn đến “thành phố 

mang tên ông” vì đã tích cực ủng hộ... ông trong 

cuộc bầu cử và ngỏ lời muốn viếng thăm thành phố 

Obama khi có dịp.

Một cụ già ở thành phố “Obama” này đã phát 

biểu: “Xin cám ơn Obama thật! Nhờ ông mà có “Jap-

anese Obama”, cũng nhờ ông mà “thành phố mang 

tên ông” được nhiều người biết.”

Mới đây khi được trao giải hòa bình Nobel, dù 

có lời ra tiếng vào về vụ nhận giải, nhưng dân ở 2 

thành phố Hiroshima, Nagasaki (nơi hứng chịu 2 

trái bom nguyên tử) đã khen ông hết lời: Ông là 

người xứng đáng để nhận lãnh giải Nobel hòa bình.

Có thể ông Obama bị chống đối ngay trên xứ sở 

của ông vì chuyện này chuyện nọ nhưng ở Nhật 

ông vẫn là người được dành nhiều cảm tình nhất. 

Mọi người mong gặp ông ở Obama, Nagasaki và Hi-

roshima đấy.

Tháng 11-2009
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N

gày 24-2-2010, trên sân trượt băng nghệ 

thuật, cuộc tranh tài SP (Short program) 

giữa 2 nữ tuyển thủ trẻ, xinh đẹp cùng 

tuổi (19) của Nhật Bản là Asada Mao, của Hàn Quốc là 

Kim Yuna đã lôi kéo người dân của 2 nước Nhật-Hàn 

vào không khí “chiến tranh”... lạnh không kém phần 

sôi nổi. Thật vậy, 10 giờ sáng (giờ Nhật Bản), tại các địa 

điểm có liên quan trực tiếp đến 2 tuyển thủ như nơi 

sinh, trường học, v.v., hoặc không trực tiếp như quán 

Chiến tranh” Nhật-Hàn 
bùng nổ trên sân...

Asada Mao (Nhật) – Kim Yuna (Hàn quốc) - Joannie Ro-

chette (Canada) 
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ăn, tiệm điện, nơi công cộng có màn ảnh lớn và ngay cả 

tại các căn cứ quân đội (Hàn Quốc) “người dân” của cả 

2 nước đều tụ tập đông đảo để cổ võ gà nhà.

Asada Mao ra quân trước, bay, nhảy, quay 

nhuyễn hơn ... dây thung nên được đánh giá là hay 

và an định nhất từ trước tới nay, ban giám khảo 

chấm Asada 73,78 điểm, nhưng... sau đó Kim Yuna 

lại biểu diễn dẻo hơn, nhuyễn hơn, nên điểm số 

cao hơn 78,50. Tạm kết luận trong vòng đầu là cả 

2 cùng dẻo và xuất thần như nhau, cả 2 cùng cười 

toe toét, “người dân” của 2 nước Nhật-Hàn cũng hể 

hả reo vui.

Tuy nhiên, việc đoạt huy chương vàng được hay 

không còn tùy thuộc vào kết quả của cuộc tranh tài 

“tự do” 2 ngày sau đó.

Thế là trước khi cuộc tỷ thí diễn ra, giới truyền 

thông của cả 2 nước tha hồ tán hươu tán vượn, 

thay phiên mời hết nhà “phân tích” này đến các 

huấn luyện viên kia, cựu tuyển thủ trượt băng nghệ 

thuật nọ, để hỏi ý kiến... loạn cả lên hầu tạm tìm ra 

câu kết luận: “ai sẽ thắng ai?” Quan sát cuộc chiến 

bằng truyền thông này thì thấy phía Nhật Bản có 

vẻ “lịch sự” hơn khi bàn về kết quả: không chê đối 

phương một cách quá “thô bạo” như phía bên kia.

2 giờ chiều (giờ Nhật Bản) 26-2, không khí “khẩn 
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trương” gấp bội 2 ngày trước, từ quan lớn đến dân 

đen, trong nhà ngoài ngõ, ai nấy đều hướng về màn 

ảnh nhỏ, màn ảnh lớn để cùng nín thở theo dõi 

từng động tác của 2 tuyển thủ trong kỳ thi tự do.

Lần này thì Kim Yuna biểu diễn trước, phải nói 

trong 4 phút, Kim Yuna đã đem hết tài sức của mình 

vào sân trượt, cô quay 3 vòng, cô nhảy lên, nhún 

xuống y chang bài bản và hoàn toàn không bị lỗi. 

Tiếng vỗ tay vang dội từ trong lẫn ngoài khi điểm 

số của Kim Yuna được xướng lên: 228.56 điểm, cao 

nhất từ trước tới nay. Ra quân sau với nhiều áp lực, 

Asada Mao có vẻ khớp, vì thế đã phạm một vài lỗi 

trong một cuộc thi “không được gây lỗi”, Mao được 

điểm cao khi quay 3 vòng, nhưng bị mất điểm rất 

“vô duyên” khi vô ý để mất thăng bằng khiến người 

hơi chao đảo, từ đó Mao khớp và “rụt rè” cho đến 

phút cuối. Mao chỉ được tổng cộng 205.5 điểm. Thế 

là các tờ báo lớn tại Nhật đã không có cơ hội tung ra 

hàng triệu tờ “tốc báo” phát không trên khắp nước: 

“Asada Mao đã đoạt huy chương vàng rửa mặt cho 

Nhật Bản”, như đã từng làm 4 năm trước khi nữ 

tuyển thủ Arakawa đoạt huy chương vàng trượt 

băng nghệ thuật vào giờ chót. 

Cuộc chiến khá tương xứng trên sân trượt băng 

kỳ này chấm dứt khi Kim Yukina “chảy nước mắt vui 

mừng” đoạt huy chương vàng, còn Asada Mao thì 
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“khóc hận” khi lãnh huy chương bạc. Huy chương 

đồng thì vào tay của nữ tuyển thủ Joannie Rochette 

(Canada) với số điểm 202,64. Tưởng cũng nên biết 

thêm là, dù có những mối giao hảo khá tốt giữa 2 

nước qua những giao lưu về văn hóa, phim ảnh, 

hàng hoá Hàn Quốc tràn ngập Nhật Bản và ngược 

lại, nhưng trong thâm tâm, người Hàn quốc vẫn coi 

Nhật Bản là “kẻ thù truyền kiếp”, do bị đối xử dã 

man trong thế chiến thứ hai. Vì thế, tuy không có 

súng nổ bom rơi, nhưng những reo hò qua lại ầm ĩ 

sẽ xảy ra bất cứ lúc nào có dịp chẳng hạn như trên 

sân trượt băng, sân cỏ...

Chỉ chưa đầy nửa tháng, Hàn Quốc đã gác Nhật 

Bản 2-0, một trên sân túc cầu ngày 14-2 (Hàn quốc 

thắng Nhật 3-1), và một trên sân trượt như đã trình 

bày ở trên.

Thế vận hội Vancouver kỳ này kết thúc với số 

huy chương quá “khiêm tốn”, 0 vàng, 3 bạc, 2 đồng 

về phía Nhật Bản, thua xa “kẻ thù truyền kiếp” là 

Hàn Quốc với 6 vàng, 6 bạc, 2 đồng. Quê ơi là quê!

Ôi thù này bao giờ mới trả được? Thôi, đành hẹn 

kiếp lần sau chứ không phải... kiếp sau!

Nhật Bản, Gambaro (cố gắng lên)!

Tháng 3-1010
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世界一になる理由は何があるんでしょう
か？2 位じゃダメなんで しょうか (dịch nghĩa thì 

“Lý do nhất thế giới thì có cái gì? thứ hai không được 

hay sao?”, còn... dịch ý thì: “đâu cần thiết là cứ phải 

nhất thế giới, thứ hai không được hay sao?”), đây là 

một câu nói bất hủ đáng ghi vào... lịch sử của một 

nữ dân biểu thượng viện Nhật Bản gốc Đài Loan tên 

蓮舫 (Renho – Sen Phương), mà có lẽ người Nhật 

bình thường nào cũng đã nghe tên hoặc biết mặt. 

Kiều nữ “Renho”xin gọi tắt là “Sen”cho tiện năm 

nay 42 tuổi, bố Đài Loan - mẹ Nhật, sinh và lớn lên 

ở Tokyo, nhập tịch Nhật Bản 25 năm trước, hiện là 

người Nhật gốc ngoại quốc duy nhất chen được vào 

thượng tầng lãnh đạo. Cô “Sen”được mọi người biết 

đến và tên tuổi vang vọng khắp... Phù Tang Tam 

Đảo khi nàng là “sát thủ”của một toán chuyên môn 

Chuyện nàng dân biểu 
tên gốc Đài
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cắt xén mà tiếng Nhật gọi là “Jigyou shiwake” (事
業仕分け) nghĩa đen là phân loại sắp xếp lại các dự 

án sao cho hợp lý còn nghĩa bóng là rà soát để cắt 

toàn phần hoặc xén... 1 phần các ngân sách được coi 

là phung phí của các bộ, sở, hội đoàn tư nhân hoạt 

động bằng ngân sách nhà nước, vì thế “Sen” còn 

được mệnh danh là “Nữ hoàng cắt xén”.

“Phát ngôn lịch sử”này đã phát ra từ cửa miệng 

cô vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái, khi toán chuyên 

môn đang “cứu xét” yêu cầu “xin đừng cúp hoặc 

cắt” của thành viên Uỷ Ban Nghiên Cứu Khoa Học 

“Khai thác phát triển Siêu Máy Tính tương lai” vì 

Nhật Bản lúc nào cũng phải tính đến chuyện nhất 

thế giới... Với quyết tâm cắt, xén cho bằng được để 

đạt chỉ tiêu đặt ra lúc ban đầu (30 tỷ mỹ kim), kiều 

nữ “vô tư”trả lời ngay: “đâu cần thiết là cứ phải 

nhất thế giới, thứ hai không được hay sao?” Câu nói 

không thích hợp mang tính con buôn của chính trị 

gia gốc Đài... này đã làm đất bằng nổi sóng. Nàng 

bị dư luận chỉ trích tơi tả. 5 nhà khoa học hàng 

đầu Nhật Bản đã họp báo lên án chê trách “kiều 

nữ” là rất hời hợt kiến thức và không có một tầm 

nhìn xa vì: nói về khoa học thì rất bao la, cho dù 

có chủ trương nhất thế giới nhưng chắc gì đã đạt 

được thứ hai, thứ ba, thứ tư... huống gì chỉ “khiêm 

tốn” là thứ hai. Làn sóng phản đối này đã làm nội 
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các Hatoyama phải giữ nguyên một phần hay toàn 

phần các ngân sách thuộc lãnh vực nghiên cứu khoa 

học. Từ đó trở đi, mỗi khi có vấn đề liên quan đến 

thành quả khoa học, chẳng hạn vừa qua 2 nhà khoa 

học Nhật Bản được trao giải Nobel Hoá Học, truyền 

thông Nhật thường hay mở đầu câu chuyện bằng 

cách dùng câu nói của kiều nữ vừa có tính cách 

châm biếm lại vừa làm cho bài viết thêm phần... 

hấp dẫn.

Để hợp với thời thế, từ lúc trở thành bộ trưởng 

đặc trách cải cách hành chánh vào tháng 6 năm 

nay, nàng đã “điều chỉnh cho hợp nghĩa”: “Việc chủ 

trương nhất thế giới không chỉ trong lãnh vực khoa 

học mà cả các lãnh vực khác là chuyện đương nhiên”.

Định chỉ nói qua vài hàng về kiều nữ Sen để bắt 

đầu câu chuyện về nàng mới đây, nhưng cũng phải 

mất vài chục dòng, mong quí độc giả bình tĩnh tiếp 

tục theo dõi.
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Khoảng giữa tháng 10, một tạp chí thời trang nổi 

tiếng “VOGUE NIPPON” số tháng 11 trong bài viết (国
会議事堂でのファッション撮影を敢 行！)(Kiên 

quyết chụp hình thời trang tại hội trường quốc hội) 

đã giới thiệu 4 tấm hình cô Sen với 4 kiểu áo thời 

trang đắt giá chụp trong quốc hội. Chuyện đúng ra 

cũng chẳng có gì là ầm ĩ nếu nàng không phải là... 

bộ trưởng, vì đây chỉ là sự trao đổi “thuận mua vừa 

bán” giữa 2 bên, mà một bên là... “Sen” vốn là người 

mẫu, đã từng chụp hình quảng cáo, xướng ngôn viên 

truyền hình.... lại có “dáng huyền” như... thơ vậy...

Anh nhớ em ngồi áo trắng thon 

Ngàn năm còn mãi lúc gần quen 

Em gầy như liễu trong thơ cổ

Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường … 

(Trích thơ của Nguyên Sa)

Còn một bên là tờ báo chuyên giới thiệu các 

kiểu mẫu thời trang đang ăn khách. Từ khi nàng trở 

thành bộ trưởng “cứu tinh” hay “sát tinh” tùy theo 

cách nhìn thì câu chuyện lại khác. Chỉ vài ngày sau, 

tiếng lành thì chẳng nghe, nhưng tiếng dữ chuyện 

cô “Sen” lợi dụng chốn “trang nghiêm” chụp hình 

thời trang quảng cáo bay cùng khắp nào là: “quốc 

hội là một nơi để bàn chuyện quốc gia đại sự tại 

sao lại rủ nhau vào đây để chụp hình kiểu”, hoặc 

“những điều căn bản như vậy mà còn không biết, 
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thì còn đủ tư cách để ngồi ghế bộ trưởng nữa hay 

không?”, v.v. Tìm hiểu sự việc thì được biết, trước 

lúc chụp hình nàng đã làm giấy xin phép với lý do: 

“quảng bá hoạt động” của quốc hội, nhưng lại trở 

thành nơi “phô diễn thời trang”.

Ngày 7-10, cô Sen bị Chủ Tịch Thượng Viện Nish-

ioka (một dân biểu cùng đảng Dân Chủ) khiển trách 

“bằng miệng”: “đây là một hành vi không thích 

hợp”. Nàng giả lả nhận lỗi vì đã quá “khinh xuất” 

nhưng cũng cố cãi gượng: dân biểu quốc hội phải 

dùng nhiều cách để truyền đạt hoạt động của quốc 

hội và cách... của tôi chỉ là một.

Tại một phiên họp của Uỷ Ban Ngân Sách Quốc 

Hội ngày 14-10, khi được yêu cầu phải giải thích 

ngọn ngành về “sự cố” thì người trách nhiệm quản 

lý quốc hội bộc bạch: Dân biểu Renho khi làm giấy 

xin phép chụp hình đã ghi mục đích là để giới thiệu 

các hoạt động của quốc hội, nhưng sự thật lại không 

như vậy. Nàng phản pháo và cố ra sức chứng minh 

“tính chính thống”: khi xin phép, tôi đã nói rõ nội 

dung và chính người trong văn phòng đã bảo tôi ghi 

như thế, hơn nữa tôi đã được nhân viên phụ trách 

xác nhận: chỗ này được, không sao cả mà!

Hình như để cố chấm dứt những cù nhầy lời qua 

tiếng lại này, hôm 22-10, trước Ủy Ban Ngân Sách 

Quốc Hội, bộ trưởng Phủ Thủ Tướng Sengoku sau 



689

chuyện xứ phù tang

khi xin lỗi về những chuyện do chính mình gây ra 

như phát biểu “tầm bậy tầm bạ”, nóng sảng, không 

ai hỏi cũng tài lanh đáp v.v., đã nhắc đến chuyện 

cô Sen và nói: Việc chụp hình của dân biểu Renho 

trong quốc hội đã vượt quá hoạt động của một dân 

biểu, sau đó cô lại có những phản bác không thích 

hợp, tôi đã “nghiêm trọng” chú ý và đương sự cũng 

đã “phản tỉnh”. Với tư cách là bộ trưởng Phủ Thủ 

Tướng, tôi xin chân thành xin lỗi những điều trên. 

Sau đó chính Sen cũng có vài lời tạ tội.

Chưa biết chuyện có chấm dứt ở đây hay không 

nhưng cuối cùng cũng sẽ “trôi theo giòng đời” vì 

đây chỉ là câu chuyện “vui” làm dài thêm những 

câu chuyện dài khác của quốc hội.

Nói cho ngay thì “Sen” là một dân biểu trẻ, 

nhiều năng lực, thông minh, sắc bén, mỗi khi đóng 

vai “sát thủ” thì “đối thủ” có mà chạy đằng trời, 

nhờ “Sen” mà ngân sách của nội các của các ông 

Hatoyama, Kan Naoto đã tăng chút đỉnh sau khi lôi 

ra được không biết bao nhiêu những phí phạm bấy 

lâu nay. Những ngày cuối tháng 10 (từ 27 đến 30) 

là những ngày “Sen” được truyền thông nhắc nhở 

nhiều nhất vì đang “chỉ huy” chương trình cắt xén 

kỳ 3. Chúc “Sen” thành công, xén đâu trúng đó, 

đừng xén bậy mà nghe... chửi.

Tháng 10-2010
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N

gày 7-9-2010, 1 tàu đánh cá của Trung 

Quốc khi bị cảnh cáo buộc phải rời khỏi 

lãnh hải của Nhật đã ngang ngược đâm 

vào 2 tàu tuần của Nhật Bản khiến một tàu tuần tra 

Nhật bị hư hại nhẹ. Với lý do “gây trở ngại cho việc thi 

hành công vụ”, Nhật đã bắt giữ thuyền trưởng và toàn 

bộ thủy thủ đoàn chiếc tàu đánh cá này.

Sự việc xảy ra ở khu vực mà Nhật Bản gọi là 

Senkaku  尖閣諸 島1

, cách phía đông-bắc Đài Loan 

khoảng 190 km, phía tây Okinawa khoảng 400 km.

Vài ngày sau, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung 

Quốc cáo buộc Nhật Bản bắt người trái phép và yêu 

cầu thả lập tức thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, 

nhưng Nhật Bản vẫn tỉnh bơ vì đang bận rộn với 

việc bầu cử, chỉ phản ứng cho có lệ: “Xin bình tĩnh, 

chuyện đâu còn có đó”.

Hung khùng dở trò côn 
đồ ngang ngược!
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Quen thói áp đảo kẻ yếu và... hèn như việt cộng, 

nhất là muốn chứng tỏ với người dân trong nước là 

“trên ta chẳng có ai”, Bắc Kinh lại hung hăng tung 

ra nhiều “võ”:

- Tự động hủy bỏ chuyến thăm Nhật của Phó chủ 

tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội đã định trước từ 

nhiều tháng trước đó.

- Tự động ngưng các cuộc gặp gỡ định kỳ cấp cao 

giữa 2 nước.

- Triệu tập đại sứ Nhật tại Bắc kinh là ông Uichi-

ro Niwa đến 6 lần, có lần vào lúc nửa đêm để “lầu 

bầu” Nhật Bản về chuyện bắt người trái phép.

- “Bỏ nhỏ” với các hãng du lịch trong nước để 

đình chỉ các chuyến du lịch Nhật Bản.

- Tạm hoãn việc mời 1.000 người trẻ Nhật Bản 

tham dự Hội Chợ Thượng Hải.

- Tạm ngưng việc bán vé một chương trình con-

cert của nhóm ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Smap cho 

đến khi... có lệnh mới.

- “Tổ chức” những nhóm biểu tình “tự nguyện” 

đốt cờ Nhật trước các tòa lãnh sự, đại sứ Nhật tại 

Trung Quốc.

- Kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật, v.v.

Đáp lại, Tokyo đã rất mềm mỏng nhưng dứt 

khoát: “Bình tĩnh đi, có gì đâu mà nóng nẩy thế, 

chuyện đâu còn có đó”, lâu lâu còn “để nhẹ”: 
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“không biết người dân Trung Quốc có được thông 

tin đầy đủ hay không?”, và “cảm thấy thật là đáng 

tiếc trước những quyết định trên”. Tokyo tiếp tục 

kêu gọi: Xin bình tĩnh hơn nữa và đặt vấn đề cho 

đúng chỗ vì đây đâu phải là chuyện... giành dân 

lấn đất, anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi còn 

hung hăng đánh người thì người ta chỉ lịch sự giữ 

anh lại hỏi han cho ra lẽ, có thế thôi mà!

13-9-2010, sau khi Cục Tuần Tra Nhật Bản đưa 

toàn bộ thuyền trưởng và 14 thủy thủ trở lại hiện 

trường để diễn lại cảnh “xung đột ” hầu lập hồ 

sơ, Viện Kiểm Sát Naha Nhật quyết định thả 14 

thủy thủ vì đã hỏi cho ra lẽ, nhưng còn giữ lại ông 

thuyền trưởng vì có nhiều điểm chưa... ra lẽ. Thực 

ra, theo lời “thú tội” của ông bộ trưởng Phủ thủ 

Tướng Sengoku sau này cho biết: tưởng là như thế 

thì Bắc Kinh sẽ dịu bớt, nhưng không phải vậy. 22-

9, tại Liên Hiệp Quốc, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo lại 

“lên gân” trước tập thể Hoa Kiều: “đảo Điếu Ngư 

là thánh địa của Trung Quốc”, các thầy bàn vuốt 

đuôi vội tiếp: “giới bình dân Trung Quốc nghe lời 

ông này lắm, ổng mà nói như vậy thì dân “nghèo” 

có thể làm tùm lum cho mà coi”. Tới tấp, toàn diện 

từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cứ thế mà 

tấn công nhưng Tokyo vẫn bình chân như vại, anh 

bạn côn đồ tung thêm một chưởng nữa: 23-9, hãng 
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Thông Tấn Tân Hoa Xã cho chạy bản tin: công an 

tỉnh Hà Bắc đã bắt giữ 4 người Nhật của công ty 

kiến thiết Fujita vì cho là họ đã xâm nhập trái phép 

và quay phim những mục tiêu quân sự tại Thạch 

Gia Trang, thủ phủ của tỉnh này. Toà đại sứ Nhật 

đã tiếp xúc 4 người này và được cho biết: “chúng 

tôi chỉ đến hiện trường thị sát hầu xúc tiến một 

chương trình liên quan đến công việc giống như từ 

trước tới nay, nhưng bất ngờ thì bị...”

Tuy chủ trương đứng ngoài tranh chấp, nhưng 

trong lần gặp gỡ ngoại trưởng Nhật Bản Maehara 

tại Nữu Ước sáng ngày 23-9, bà Hillary Clinton đã 

khẳng định: “Dựa trên các chứng từ lịch sử, quần 

đảo Senkaku là của Nhật. Vì thế, điều 5 của Hiệp 

Ước An Ninh Mỹ-Nhật sẽ thích dụng trong trường 

hợp nếu một trong hai bên trên phần lãnh thổ dưới 

sự quản lý của Nhật bị tấn công vũ trang có thể gây 

nguy hiểm hòa bình và an toàn, Hoa Kỳ sẽ có hành 

động để đối ứng với các mối nguy hiểm chung theo 

quy định của hiệp định”. Lời khẳng định của bà 

Clinton lần này rất dứt khoát và rõ ràng, chứ không 

ấm ớ, né tránh như trước, sau đó trong cuộc gặp 

gỡ giữa Thủ Tướng Kan và Tổng Thống Obama tuy 

không công bố, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy 

Hoa Kỳ “sẵn sàng” đứng sau lưng Nhật Bản nếu anh 

Trung Quốc “quậy”, những điều này đã làm người 
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dân Nhật cảm thấy an tâm một chút.

Tuy nhiên vào buổi chiều ngày 24-9, Viện kiểm 

Sát Naha Nhật lại ra quyết định: phóng thích viên 

thuyền trưởng với lý do... rất chính trị thiếu tính 

chuyên môn: xét trên những yếu tố ảnh hưởng đến 

người dân, đến sự giao thiệp giữa 2 nước Nhật-Hoa, 

việc câu lưu viên thuyền trưởng không còn thích 

hợp nữa.

Lời giải thích của các “quan liêu” viện kiểm soát 

mang đầy tính chính trị, không phải là công việc 

chuyên môn của Viện Kiểm Sát Naha (ngược hẳn 

với chủ trương “chính trị chủ đạo” của đảng cầm 

quyền) đã bị nghi ngờ là của nội các Kan, khiến 

người dân nổi giận. Đảng đối lập thì khỏi nói, ngay 

các dân biểu của đảng cầm quyền, báo chí đã chỉ 

trích nặng nề chính phủ Kan: e sợ áp lực của Trung 

Quốc và Nhật đã coi như hoàn toàn đại bại (toàn bại 

- 完敗), vì nhượng bộ này có thể đưa đến chuyện 

mất luôn cả... đảo. Dù các phiên họp của quốc hội 

sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 10, nhưng hôm 

28-9, Uỷ Ban Đối Ngoại và Quốc Phòng của Thượng 

Viện đã triệu tập phiên họp đặc biệt sớm hơn để 

lượng định tình thế, tại đây các bộ trưởng của chính 

phủ đã rất vất vả khi bị quay về “quyết định” bị cho 

là khiếp nhược do các quan liêu (quan kiểm sát) 

chủ đạo, nhưng nội các Kan Naoto vẫn một lòng 
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trên dưới: đây là quyết định của viện kiểm sát Naha 

dựa trên luật pháp Nhật Bản, chính phủ phải tôn 

trọng, nhưng hình như chả mấy ai tin.

Sáng 25-9, viên thuyền trưởng đã lên máy bay 

trở về cố quốc với cái chào chiến thắng và hẹn: 

“Một ngày nào đó tôi sẽ... trở lại đất... mẹ” và được 

chào mừng như anh hùng.

Được đằng chân lấn đằng đầu, Bắc Kinh làm tới 2 

lần đòi hỏi: Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường về 

những hành động và thiệt hại đã gây ra cho... người 

dân Trung Quốc. Máu nóng lên tới đầu, ông Kan 

đáp lại: “Còn.... khuya...” Sáng 27/9, bộ trưởng Phủ 

Thủ Tướng Sengoku Yoshito còn ngon hơn: “Nhật 

Bản sẽ yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt 

hại về vụ đâm tàu Nhật”. Bộ trưởng ngoại giao Mae-

hara bồi tiếp: Tôi đã xem đi xem lại đoạn video ghi 

hình lúc chiếc tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần 

tra Nhật Bản, đây là hành động cố ý chứ không phải 

là vô ý hay va chạm gì cả nên việc bắt giữ chiếc tàu 

là chuyện đương nhiên chẳng có gì là trái phép cả.

Ngày 28/9, cựu trưởng phòng đặc trách vấn đề an 

ninh của nội các thủ tướng Nakasone Sassa Atsuyu-

ki đã góp ý trên một tờ báo lớn:

1/ Để đáp lại những tuyên bố vô lối của ông Ôn 

Gia Bảo, ông Kan Naoto phải mạnh miệng nhắc 
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đi nhắc lại: Senkaku là của Nhật, muôn đời là của 

Nhật, v.v.;

2/ Gọi đại sứ Bắc Kinh tại Nhật (không cần phải 

ban đêm) đến bộ ngoại giao để dũa lại về tội bắt 4 

người Nhật của công ty Fujita trái phép;

3/ Yêu cầu Trung Quốc phải ngưng ngay những 

hành động vô lý như tự ý đình chỉ các cuộc gặp 

gỡ, làm khó các hàng hóa Nhật Bản xuất cảng sang 

Trung Quốc, v.v.;

4/ Lập ngay các bến tàu, bãi đáp trực thăng, hải 

đăng trên đảo Senkaku rồi cử tình nguyện quân (trả 

lương thật cao) sang hiện diện thường xuyên tại đảo;

5/ Phái lực lượng tuần duyên tuần tra thường 

trực khu vực xung quanh những khu vực mà Bắc 

Kinh nhắm tới để ngăn chận việc sẽ có các ngư dân 

giả dạng đánh cá âm mưu dựng... “ngũ tinh hồng 

kỳ” (cờ đỏ 5 sao Trung Quốc)...

Nếu không thực hiện ngay những điều trên thì 

không sớm thì muộn, một buổi sáng nào đó khi 

bừng mắt dậy sẽ thấy “ngũ tinh hồng kỳ” rợp trời 

trong... gió.

Điều 1 và điều 2 thì thấy mấy ông trong nội các 

đã hoặc đang làm, còn mấy điều kia thì không biết 

mấy ông có làm được không nhưng nếu đứng từ 

phía người dân thì những yêu cầu này thật hợp 

tình hợp lý.
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Nghe nói là nếu quốc hội đồng ý, sẽ công khai 

đoạn video thâu hình tàu cá tấn công tàu Nhật cho 

mọi người thấy rõ đâu là sự thật.

Chưa biết chuyện sẽ ra sao trong những ngày 

tới, nhưng rõ ràng là “Trung Quốc” của bây giờ cũng 

vẫn là “Trung Cộng” của mấy chục năm về trước, 

chả có gì thay đổi, vẫn côn đồ, vẫn ngang ngược 

vẫn... mất dạy.

Thấy “người... Nhật mà nghĩ đến ta” rồi buồn 

triền miên cho số phận của cái gọi là Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, dân bị tấn công, bị đánh 

đập, bị bắt bớ đòi tiền chuộc ngay trong vùng đất 

của mình mà chủ nhà thì lại năn nỉ, ỉ ôi thằng ăn 

cướp, ngay đến tên của nó cũng không dám gọi, lúc 

nào cũng là “người lạ”, “tàu lạ” cái gì cũng “lạ”. Viết 

tới đây chợt buột miệng chửi thề: “馬鹿野郎 - baka 

yaro”

2

 Thôi, không muốn viết thêm nữa.

Hẹn quí vị thư sau.

Tháng 9/2010

1 Quần đảo Senkaku
Nhật Bản gọi khu vực đang có vấn đề là Quần đảo Senkaku (尖閣

諸島), còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư (釣魚), Đài Loan gọi là Điếu 
Ngư Đài (釣魚台)

Theo các tài liệu của Nhật được chính thức công bố thì ngày 14 
tháng 1/1885, sau 10 năm (1885-1895) khảo sát, thăm dò để biết.... 
chắc chắn không phải là của ai, nội các Nhật đã ký quyết định sáp 
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nhập quần đảo Senkaku vào tỉnh Okinawa và từ đó người Nhật đã bắt 
đầu có mặt trên đảo và sinh sống bằng nghề lấy lông các loại chim 
biển (Diomedea albatrus), xẻ thịt biến chế các loại cá katsuo v.v... đến 
năm 1940, thì các nhà máy chế tạo này đã phải đóng cửa vì không 
cạnh tranh nổi với những nơi khác, đảo lại trở nên hoang vắng. Tuy 
vậy, trên nguyên tắc Nhật Bản vẫn còn kiểm soát. Khi thế chiến thứ 
hai chấm dứt thì quần đảo Senkaku thuộc phần kiểm soát của Hoa 
Kỳ. Vào thời điểm năm 1951, chiếu theo Hiệp Ước San Francisco trao 
trả độc lập cho Nhật Bản Hoa Kỳ vẫn coi quần đảo này thuộc Nhật 
Bản. Từ năm 1960, ngư dân Đài loan ồ ạt cử người đến đánh cá lén, 
lấy trứng các loài chim biển.... nhưng Hoa Kỳ cũng làm ngơ vì muốn 
giữ ân tình với Tưởng Giới Thạch, mặc dầu có những tranh chấp giữa 
dân trên đảo và ngư dân Đài Loan.

Sau cuộc thăm dò hải dương của Liên Hiệp Quốc cho biết là khu 
vực này có thể trữ một lượng dầu hỏa khoảng 109,5 tỷ thùng dầu thô 
(barrel) tương đương với Iraq, thì Đài Loan lập tức ký khế ước giao 
quyền khai thác dầu cho công ty Gulf Oil Corp của Hoa Kỳ và gửi đi 
khắp thế giới hình ảnh lá cờ “thanh thiên bạch nhật - 青天白日旗” (cờ 
Đài Loan) đang phất phới bay để chứng tỏ “chủ quyền”. Nhật Bản 
mạnh mẽ phản đối và cờ “thanh thiên bạch nhật” đã phải dẹp bỏ vào 
tháng 9/1970, quyền “bảo quản” được tạm giao cho chính phủ Mỹ.

Dù phải dẹp cờ, nhưng tháng 6/1971 Đài Loan vẫn tiếp tục chủ 
trương Senkoku là đảo của mình. 6 tháng sau (12/1971), ngửi thấy 
mùi dầu thơm phưng phức, Bắc Kinh cũng nhào ra nhận vơ là của 
mình bằng cách trưng bày “sách trắng, sách đen”, chứng từ, chứng 
tích lịch sử linh tinh từ hồi nào không ai biết rồi nói lấy được “đây là 
thánh địa của Trung Quốc”. Và sóng gió nổi lên từ đó.

2 Tiếng chửi của người Nhật khi tức giận có nghĩa là “đồ ngu đồ dốt”
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N

gày 7-9, khi chiếc tàu đánh cá Trung 

Cộng xâm nhập vùng biển Senkaku 

(hay còn gọi là Điếu Ngư) thuộc lãnh 

thổ Nhật, giở thói hung hăng ngang nhiên bỏ lưới bất 

chấp cảnh cáo của lực lượng tuần dương Nhật Bản, lại 

còn cố tình khiêu khích đâm vào 2 tàu tuần dương 

Nhật Bản để tẩu thoát. Chẳng đặng đừng, Nhật đã phải 

tóm 12 thuyền viên và tên thuyền trưởng ngang ngược 

về... để đó.

Hình như chỉ đợi dịp này, chẳng những chính 

quyền mà còn ngay cả truyền thông Trung Cộng đã 

đồng loạt mở chiến dịch tấn công Nhật Bản, “âm 

thầm” xúi giục người dân “xuống đường” nêu cao 

chính nghĩa “chống đế quốc Nhật là yêu nước” với 

ý đồ “xuất cảng” các bất mãn từ trong nước sang 

Nhật. Đầu tiên thì Nhật Bản phản ứng rất dứt 

Tiết lộ bí mật vì... lòng 
dân muốn thế!
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khoát, bộ trưởng ngoại giao Maehara Seiji đã tuyên 

bố: Ở đây, không có vấn đề tranh chấp, vì đảo Sen-

kaku là đảo của Nhật từ ngàn xưa đến nay” hay “Tôi 

đã xem đi xem lại mấy lần đoạn video chiếu cảnh 

tàu đánh cá Trung Quốc đâm tàu Nhật, đây là một 

hành động cố tình khiêu khích”; và ông còn chủ 

trương phải công khai hình ảnh ngang ngược của 

tàu đánh cá Trung Cộng cho người dân cả 2 nước 

biết rõ. Nhưng sau đó thì hình như dưới sự “chỉ 

đạo” của bộ trưởng Phủ Thủ Tướng Sengoku, người 

chủ trương “APEC là tất cả” đã âm thầm chỉ thị cho 

Viện Kiểm Sát Naha (Okinawa) phóng thích vô điều 

kiện tên thuyền trưởng “mất dạy” hôm 25-9. Theo 

ông này vì nếu làm quá thì hội nghị APEC sẽ “vắng 

như chùa bà Đanh”.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng khi còn chủ trương 

cứng rắn (sau khi sự kiện vừa xảy ra), để chuẩn bị 

công bố đoạn video “tàu đánh cá Trung Cộng cố 

tình đâm tàu Nhật”, Lực lượng Tuần Duyên Nhật 

Bản đã cho biên tập và sao chép đoạn video thành 

nhiều bản. Nhưng chỉ vài ngày sau, thì lệnh trên 

ban xuống: “đang trong vòng điều tra, tạm ngưng 

việc công bố đoạn video và phải hủy bỏ tất cả các 

bản đã sao chép”. Quá bất ngờ vì thái độ bất nhất 

này, đảng đối lập, báo chí... đòi chính phủ phải 

công khai đoạn video.
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Cuối cùng thì vào ngày 1-11, đoạn video đã được 

phổ biến nhưng chỉ giới hạn cho một số dân biểu 

2 viện... thưởng lãm. Sau khi xem xong, ngoại trừ 

đảng cảm quyền, dân biểu các đảng khác đều đòi 

hỏi phải công khai đoạn video cho toàn thể người 

dân được biết. Nhưng chính phủ Kan Naoto vẫn 

tiếp tục từ chối cho đến...

Sáng sớm ngày 5-11, tất cả các đài truyền hình 

Nhật Bản chiếu đi chiếu lại đoạn hình ảnh tàu 

đánh cá Trung Cộng đâm tàu tuần dương Nhật Bản, 

đầu tiên ai cũng tưởng là chính phủ Kan Naoto đã 

nghĩ lại và chủ trương công bố, nhưng xem kỹ lại 

thì không phải: đây là các đoạn hình ảnh được một 

người mang bí danh “Sengoku38” tải lên mạng You 

Tube (do công ty Google quản lý) khoảng 9 giờ tối 

ngày hôm trước (4-11).

Thế là đất bằng nổi sóng, cả nước Nhật lên cơn 

sốt vì người dân thì tận mắt chứng kiến cảnh côn 

đồ, còn chính quyền thì hốt hoảng vì không biết ai 

đã đưa lên, và với ý đồ gì? Lực lượng tuần duyên 

Nhật Bản mở cuộc điều tra ngay trong nội bộ.

1 ngày sau (6-11), Tư lệnh lực lượng tuần duyên 

Nhật Bản báo cáo: đoạn video tổng cộng 44 phút 

này đúng là đoạn video đã được lực lượng tuần 

duyên Ishigaki (Okinawa) biên tập (edit) cho ngắn 

lại từ các băng video gốc khoảng 10 tiếng thâu tại 
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hiện trường, sau đó đã copy thành nhiều bản gửi 

cho Bộ Tư Lệnh Tuần Dương Nhật Bản lưu giữ và 

Viện Kiểm Sát Ishigaki làm bằng chứng... truy tố tên 

thuyền trưởng Trung Cộng. Nếu có bị lộ ra ngoài 

thì “thủ phạm” chỉ có 1 trong hai: lực lượng tuần 

duyên Nhật Bản hay Viện Kiểm Sát Ishigaki, nhưng: 

“chúng tôi đã điều tra trong nội bộ và không thấy có 

dấu hiệu bị lộ ra ngoài”, nói như thế thì chả khác gì 

đổ tội cho các ngài trong Viện Kiểm Sát Ishigaki là 

“thủ phạm”. Viện Kiểm Sát Ishigaki lập tức thanh 

minh: không, không nhất định là không.

Cuối cùng, Bộ Tư Lệnh Tuần Dương Nhật Bản đã 

phải nhờ Cảnh Sát Tokyo và Viện Kiểm Sát Tokyo 

điều tra vì “sức người có hạn”, vì “chí công vô tư”. 

Xin được trát tòa, các viên chức điều tra của 2 cơ 

quan đã yêu cầu Google cung cấp địa chỉ IP của máy 

tính đã tải các clip video “nóng hổi” lên mạng. Đến 

ngày 9-11 thì biết được là đoạn video đó được phóng 

ra từ một quán cà phê “Manga Internet” tại Kobe. 

Đang vất vả xem đi xem lại toàn bộ tên tuổi, video 

thâu hình khách ra khách vào quán cà phê trong 

những ngày gần đó thì nhận được tin từ Bộ Tư Lệnh 

Tuần Dương Nhật Bản: “thủ phạm là một sĩ quan... 

hàng hải thuộc lực lượng tuần duyên Kobe”.

Được biết là trong chuyến ra khơi thường lệ vào 

ngày 10-11, nhân vật thứ 3 của chiếc tàu tuần tiễu 
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Uranami thuộc lực lượng tuần duyên Kobe đã “thú 

tội” với thuyền trưởng: “chính tôi là người phát 

tán.” Thế là trưa cùng ngày, đợi lúc viên sĩ quan 

hàng hải (43 tuổi) trên chiếc Uranami vừa bước lên 

bờ, thì nhân viên điều tra đã mời nhiệm ý “thủ 

phạm” về “bót” hỏi cho ra lẽ, phải mất mấy ngày 

mới rõ được nguyên nhân và nguồn gốc sự việc. 

Câu chuyện thế này:

Sau khi được biên tập và thu ngắn, ngày 17-9 

đoạn video (dưới dạng file lưu trữ hình) đã được Lực 

Lượng Tuần Duyên Ishigaki khu 11 gửi đến trường 

Đại học Tuần Duyên, nơi đào tạo các sĩ quan hàng 

hải ở Hiroshima yêu cầu kiểm định gì đó, nhưng 

người gửi và người nhận lại không có sự liên lạc 

chặt chẽ nên phía gửi thì cứ gửi mà phía nhận thì 

lại không biết là có gửi, file này lại không được mã 

hoá và được lưu trữ tại máy chủ của trường suốt 5 

ngày (trước khi có lệnh ngưng công bố) trong một 

folder chung cùng với tất cả những file bình thường 

khác, ai cũng có thể xem được. Những người đi 

chung trên chiếc Uranami với viên sĩ quan hàng 

hải khi đăng nhập vào hệ thống computer chung 

của lực lượng tuần duyên để tìm tài liệu thì tình cờ 

“phát hiện” “lịch sử” và rủ chàng xem luôn... cho 

vui. Thế là chàng âm thầm copy lại cho vào USB 

memory của mình mang về nhà cất giữ làm... kỷ 
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niệm. Hỏi lý do thì chàng cho biết: “tôi quyết định 

tung lên mạng khi biết tin một số dân biểu nghị sĩ 

đã được xem qua đoạn video lịch sử nhưng không 

đầy đủ”. Sau đó viên sĩ quan còn khai thêm: Trước 

đó, tôi đã gửi file này chứa trong một SD memo-

ry đến đài truyền hình CNN (chi nhánh Tokyo), 

nhưng không thấy đăng tải nên tôi mới tải lên You 

Tube. Chi nhánh CNN ngày 25-11 ở Tokyo đã xác 

nhận là có nhận được một phong bì đựng SD mem-

ory, nhưng không đề tên người gửi, và cũng không 

có giải thích gì về nội dung của SD, nên họ đã hủy 

bỏ vì sợ nhiễm virus.

Kết quả cuộc điều tra cho thấy không chỉ có viên 

sĩ quan mà có ít nhất là vài chục người khác cũng 

đã từng xem qua đoạn video. Vì thế, đoạn video 

này không thể gọi là “bí mật quốc gia” được, cho 

nên ngày 16-11, Cảnh sát Tokyo và Viện Kiểm Sát To-

kyo quyết định không bắt giữ viên sĩ quan (hay nói 

đúng hơn muốn bắt cũng không đủ chứng cớ), Ủy 

Ban điều tra đã giải thích lý do: lời khai của đương 

sự rất là thành khẩn và đúng sự thực, đương sự 

cũng không có ý định bỏ trốn v.v... và chỉ bị điều 

tra tại gia vì vi phạm “bổn phận bảo mật”. Viên sĩ 

quan bị sa thải khỏi lực lượng tuần duyên. Ngay lập 

tức một số người ủng hộ gồm bè bạn, thân hữu của 

viên sĩ quan đã mở chiến dịch “gây qũy” giúp chàng 
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và gia đình sống cho tới ngày tìm được... việc mới.

Qua các cuộc thăm dò của giới truyền thông thì 

hầu hết đều có chung ý kiến: chàng “sai” vì đã vi 

phạm luật công chức, nhưng “đúng” vì nhờ chàng mà 

mọi người đã thấy được sự thật, số này khoảng 91%.

Hôm rời khỏi nơi bị hỏi cung, qua luật sư, viên sĩ 

quan đã tâm tình: Xin lỗi các cơ quan, bạn bè liên 

hệ đã vì tôi mà bị phiền nhiễu. Lẽ dĩ nhiên, đây là 

một hành động không thể chấp nhận được vì tôi đã 

vi phạm luật nhà nước, nhưng xin hiểu cho tôi việc 

“phát tán” này hoàn toàn không có lợi lộc gì cho 

tôi cả, và cũng hoàn toàn không vì lý do “chính chị 

chính em” mà tôi chỉ muốn cho nhiều người cùng 

biết thôi. Tôi không cảm thấy điều gì sai trái trong 

việc làm này cả.

Nhân cơ hội này, đảng đối lập lại tấn công đảng 

cầm quyền vì đã không cẩn trọng giữ gìn bí mật 

quốc gia cũng như cách đối ứng quá nhập nhằng 

trong việc công khai hay không công khai đoạn vid-

eo lịch sử, bộ trưởng Phủ Thủ Tướng Sengoku, bộ 

trưởng quốc thổ giao thông Mabuchi đã là đối tượng 

bị các đảng đối lập làm kiến nghị bất tín nhiệm.

Sayonara

Tháng 11-2010
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C

ũng gần cả mấy tháng nay suốt từ năm cũ 

sang năm mới, báo chí, truyền thông Nhật 

Bản cứ râm ran suốt về mấy “cha nội” sumo... 

Mông Cổ. Cứ tưởng là chuyện “nhỏ như con thỏ”, 

nhưng không phải, nó lại là loại tin “hot” của giới 

truyền thông... giải trí, vì nó chạm đến tính... thần 

thánh “vua làng Yokozuna”, khiến bao nhiêu người dù 

không muốn quan tâm cũng phải ghé mắt. Mãi cho đến 

hôm nay (lúc viết bản tường trình này), mọi chuyện đã 

tạm gọi phân minh, nên mới có cơ hội báo cáo cùng các 

bạn ta. Chuyện bắt đầu ra sao và tạm kết thúc như thế 

nào xin mời quí vị từ từ mà đọc, đừng sốt ruột, đừng 

bắt ngang, chịu khó đọc đến cuối bài... rồi sẽ hiểu.

Trước hết “ta” hãy cùng nhau điểm qua lịch sử 

về sumo, và nó là cái quái gì khiến nhiều quan tâm 

như thế.

Nỗi sầu còn hay mất!
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Sumo

相撲 (Hán Việt là “tương bộc”) là môn đấu vật có 

truyền thống lâu đời của Nhật Bản, xuất hiện từ thế 

kỷ 6 và đã chính thức trở thành môn thể thao quốc 

gia (Kokugi (国技 - quốc kỹ) kể từ năm 1909.

Cách giao đấu khá đơn giản, sân đấu là một 

vòng tròn gọi là dohyo (土 俵, thổ biểu) đường kính 

khoảng 4,55 mét, dựng bằng đất sét và có rải 1 lớp 

cát ở trên. Trong vòng đấu thường có 3 người: 2 

ông lực sĩ trần trùng trục quấn ngang lưng cái đai 

(mawashi) và một ông trọng tài (Gyouji-行 司) mặc 

trang phục giống như các giáo sĩ Thần đạo, tay cầm 

cái quạt gỗ phất qua phất lại và giắt trên lưng một 

con dao găm. Sau khi được ông “yobidasu-呼出” gọi 

tên, 2 lực sĩ của 2 nhóm Đông-Tây sẽ khệnh khạng 

bước lên đài đứng ngay “ven biên” làm vài động 

tác “chim bay cò bay” và nhấp một ngụm nước gọi 

là “nước mạnh” (力水-chikaramizu) từ cái gàu của 

một lực sĩ đã thắng trận trước đó rồi lại phun ra. 

Nếu cái quạt mà ông trọng tài cầm mà cứ còn phe 

phẩy ở vị trí thẳng góc với khán giả đối diện thì 2 

ông lực sĩ cứ vừa vỗ vào bụng phành phạch, vừa vỗ 

tay, nhẩn nha ra “ven biên” bốc một nắm muối hất 

tứ tung, rồi lại quay lại trước mặt trọng tài khom 

xuống, đứng lên ngồi xuống cả 2, 3 lần, cho đến 

khi cái quạt được xoay ngang đối diện với ống kính 
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truyền hình trong tiếng la hò của khán giả có nghĩa 

là sắp đến giờ giao đấu.

Sau vài màn tấn lên tấn xuống, “mặt nhìn mặt 

trừng nhau... sôi gan không nói một câu”, thì bất 

ngờ hầu như cùng một lúc 2 ông lao vào nhau trong 

lúc miệng ông trọng tài liên tục “tuôn” ra những 

câu “thần chú” mà có cố gắng nghe cũng chả hiểu 

ông ta nói gì. Hai lực sĩ sẽ dùng cả hai tay hai chân 

để tát, vật, quật, đẩy, bưng, né... và cấm không được 

dùng tay đấm, chân đá, cho đến khi nào mà một 

phần hay toàn phần thân thể của ông nào đó bị 

chạm mặt đất hay bị đẩy văng ra khỏi ngoài vòng 

tròn trước là thua cuộc. Vô phước mà có ai ngồi gần 

đó không tránh kịp khi một “tảng” thịt khổng lồ ập 

đến thì chỉ còn cách gọi... “119” (xe cấp cứu). Nói thì 

nói thế tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có trường 

hợp “đáng tiếc” nào xảy ra vì thường những người 

ngồi xung quanh đều là lực sĩ, trọng tài “biên” vốn 

là những người lực lưỡng, “né” rất giỏi hoặc có 

những lời “khuyên” thật rõ ràng từ ban tổ chức. 

Trọng tài sẽ chỉ cái quạt về bên người thắng và trao 

những phong bì đựng tiền thưởng của hội đoàn, 

người hâm mộ, v.v. được bó lại thành từng bó cho 

người “hùng anh”, bọc phong bì dày cộm hay mỏng 

dính hoặc chả có phong bì nào tùy theo “chiếu trên” 

hay “chiếu dưới”. Thực ra các động tác hút-phun 
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“nước mạnh”, vỗ tay, vỗ bụng, “chim bay cò bay”, 

rải muối, nhìn nhau tóe lửa, các thế... “ập” này đều 

có tên gọi và có ý nghĩa cả nhưng giải thích ra thì 

dài giòng lắm, xin lướt qua để tiếp tục nói về...

Đẳng cấp:

Theo thứ tự từ cao xuống thấp thì có Yokozuna, 

- Ozeki, - Sekiwake, - Komusubi, - Maegashira (gồm 

5 cấp của nhóm Makuuchi) – Juryo là những lực sĩ 

chuyên nghiệp thuộc “chiếu trên” (gọi là Sekitori) 

được Hiệp Hội Sumo trả lương. Còn “chiếu dưới” là 

Makushita, Sandanme, Jonidan, Jonokuchi (dự bị) 

đang trong thời gian cố thắng nhiều bàn để được 

lên “chiếu trên”.

Điểm đặc biệt thú vị là so với các môn võ khác 

như restling, boxing, nhu đạo... thì sumo không có 

quy định về sức nặng. Một lực sĩ Sumo có khi phải 

đối đầu với đối thủ nặng gấp rưỡi mình. Vì muốn 

trở thành sumo thì phải ăn nhiều cho to và béo. 

Thường thường món ăn của các ông là chanko nabe 

(lẩu hầm bà lằng có rau, thịt, cá, v.v.) trong mỗi bữa 

ăn, một sumo có thể ăn 5 ký thịt và 10 bát cơm, khi 

mừng chiến thắng có thể tu một hơi 2 lít sake trong 

nháy mắt. Sức nặng của các ông này trung bình là 

từ 140 đến 220 ký, có ông đến 270 kg. Nhưng ngược 
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lại, vợ ông nào ông nấy đều có cái dáng “em gầy 

như liễu trong thơ cổ” và đẹp tựa tiên nga cả. Thấy 

mà thèm.

Nhưng kể từ sau năm 1992 - thời kỳ hưng thịnh 

của sumo đã chấm dứt, người yêu chuộng môn này 

giảm dần vì không thể cạnh tranh với các môn thể 

thao khác như túc cầu và yakyu, vì tinh thần của 

một lực sĩ sumo đã thay đổi từ “danh dự” sang 

“quyền lợi”, vì mất... tự do. Khi đã được nhận vào 

một lò vật nào đó thì có rất ít thì giờ riêng cho 

chính mình và phải sinh hoạt theo một chương 

trình khắc khổ, chẳng hạn phải thức dậy từ 5 giờ 

sáng, lao vào “keiko” (稽古- tập luyện) ngay trong 

lúc bụng đói meo đến 11 giờ mới được ăn bữa đầu 

tiên... Các lực sĩ vất vả “keiko” trên sàn tập dưới 

sự chỉ đạo nghiêm khắc của oyakata (chủ lò), còn 

dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ, nấu cơm, v.v. thì dưới 

sự điều động triệt để của “okamisan - nữ tướng” 

(thường là vợ của chủ lò, phụ nữ duy nhất trong lò). 

Những việc này đưa đến hậu quả là số người muốn 

trở thành lực sĩ sumo giảm đi rất nhiều, các lò đào 

tạo luôn ở trong tình trạng không đủ số võ sinh để 

mở lớp, có nhiều lò phải gộp lại hoặc phải đóng cửa. 

Bù đắp cho sự thiếu hụt này thì khuynh hướng lực 

sĩ đến từ nước ngoài như Mông Cổ, Nga, Bảo Gia 

Lợi, Ba Tây... càng lúc càng tăng và người Nhật đã 
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bắt đầu hát bài...“Từ đó em buồn” của cố nhạc sĩ... 

Trần Thiện Thanh…

Nỗi sầu... Mông Cổ

Từ ngày Wakanohana Masaru giải nghệ năm 

2003, suốt mười mấy năm, không đào đâu ra một 

Yokozuna chính gốc Nhật. Cho đến cuối năm 2016, 

chỉ có 3 Yokozuna nhưng đều xuất thân từ Mông 

Cổ là Hakuho (thứ 69), Harumafuji (thứ 70) , Kak-

uryuriki (thứ 71) đó là chưa kể Asashoryu đã bị buộc 

giải nghệ vì “mất nết”. Bốn chàng này cứ thay phiên 

nhau vô địch, nhiều nhất là Hakuho (40 kỳ). Mỗi 

khi diễn hành trong chiến thắng thì hai bên đường 

dù chỉ “lác đác” vài lá cờ Mông Cổ, trông... ngứa mắt 

không chịu được. Cho đến một ngày sau 14 năm 

chờ đợi thì “Con tim đã tạm vui trở lại”.

Tháng 1-2017,  Sumo Nhật mới lấy lại được “ngọn 

cờ”.  Kisenosato Yutaka, người Nhật chính gốc 100% 

được trao chức vua làng thứ 72 (Yokozuna). Tin tức 

mà mọi người đã mỏi cổ trông chờ suốt 14 năm. 

Chàng năm nay 31 tuổi quê ở Ibaragi. Nói về quê 

của chàng, một học trò của người viết đã nói: “Quê 

tôi ở Ibaragi chả có gì đặc biệt, chỉ mới “nổi” gần 

đây vì có Kisenosato”.

Theo nguyên tắc thì phải vô địch 2 kỳ liên tiếp 
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từ cấp Ozeki, ngoài ra còn phải được 2 phần 3 phiếu 

của hội đồng kiểm định thì mới được “đeo giây 

thừng”, biểu tượng của Yokozuna, vật biểu hiện cao 

nhất của sumo: “một chứng nhân của thần thánh”. 

Khó vô cùng, nhưng chàng cũng gặp may hay cũng 

có thể theo cách “khuyến khích” của hội đồng thẩm 

định. Đầu năm 2017, khi nắm chắc trong tay chức 

vô địch lần thứ nhất (13 thắng 1 thua) dù chưa hết 

mùa, ngày thứ 15 chàng gặp Yokozuna Hokuho và 

chàng đã thắng. Dù chưa liên tiếp vô địch 2 kỳ, 

nhưng 100% thành viên của Hội đồng thẩm định đã 

“đặc cách” trao ngay cho chàng “sợi dây thừng”. Cả 

nước vui mừng, cả làng ra đón, 5.000 người đã tụ 

họp trước “lò” đón chàng trong chiến thắng.

Lội ngược dòng dù thương tích đầy mình, mùa 

sumo tháng 3 năm 2017 chàng lại “liên thắng” chấm 

dứt hẳn những lời bàn ra tán vào: “Hội Đồng Thẩm 

Định không công bình... chưa liên thắng 2 mùa liên 

tiếp mà đã được trao đai” hay “vì chàng là người 

Nhật nên có nhiều ưu tiên”.

Lần lãnh giải này, tuy chấn thương đầy mình, 

nhưng mặt vẫn lạnh như tiền khi nhận cúp, cuối 

cùng chàng đã òa khóc khi quốc ca Nhật Bản xướng 

lên. Chàng tâm sự: “có một sức mạnh vô hình kh-

iến tôi chiến thắng”.

15 năm trước (2002), Kisenosato mới được bước 
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lên võ đài giao đấu cùng với những “sư huynh” 

khác. Chàng từ từ lên hạng từ “juryo đến ozeki (11-

2011)” mất cả 8 năm và đứng luôn tại chỗ mãi cho 

đến ngày được đeo dây thừng.

Năm 2003, số người “đăng ký” sumo từ 151 cứ 

từ từ tuột dốc, và “nước lạ” cứ thế là tràn vào, nhất 

là Mông Cổ khiến Hiệp Hội Sumo cứ phải liên tục 

tìm đối sách: giảm mức độ kiểm tra số tuổi, trước 

đây thì 23, nhưng sau đó thì 25, nhưng cũng chẳng 

có gì thay đổi mãi đến lúc Kisenosato “giáng thế”. 

Số trẻ “đăng lục” lại tăng vọt từ từ. Tháng 3-2017 

đã có hơn 50 “trẻ” đã ra trường trong hàng trăm 

võ sĩ, hứa hẹn một tương lai tạm ngời sáng. Quả là 

hiệu ứng Kisenosato. Tưởng là dân xứ Phù Tang sẽ 

được hát bài “Buồn ơi xin chào mi”... của cố nhạc sĩ 

Nguyễn Ánh 9. Nhưng...

Lại một chữ nhưng rất là “vô duyên”, sang đến 

mùa xuân sumo thì Kisenosato phải nghỉ giữa 

chừng vì thương tích quá nặng, ảnh hưởng từ lần 

vô địch trước. Người hâm mộ cảm thấy thất vọng 

những tưởng chàng sẽ liên thắng, Kisenosato mất 

hẳn “khoảng 608 là cờ”, biểu tượng số tiền thưởng 

khá lớn do 608 công ty đóng góp.

Bước sang sumo mùa hè thì buồn hơn nữa, 3 

Yokozuna vắng bóng, trong đó có “niềm hãnh diện” 

Kisenosato vì dưỡng thương, chỉ có duy nhất Yo-
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kozuna Harumafuji (Mông Cổ) một mình một chợ. 

Mùa này không hào hứng lắm, chỉ là nơi để cấp 

dưới phô tài và Harumafuji gốc Mông Cổ lại vô địch 

lần thứ 9. Rồi tiếp đến mùa thu thì lại ông Mông 

Cổ Hakuho chiếm ngon lành chức vô địch lần thứ 

40. Đúng là chuyện “chán như con gián”. Và bây giờ 

mới gửi bạn ta câu chuyện về... Nỗi sầu... nội bộ. 

Tức là chuyện của các chú Mông Cổ “bụp” nhau, 

lây lan cả sang “nội bộ” Nhật Bản, khiến tin tức cứ 

dồn dập nghe riết muốn “khùng”. Sau khi chắt, lọc, 

loại hẳn tối đa những lời đồn vớ va vớ vẩn, những 

gì không cần thiết, xin được bắt đầu câu chuyện với 

những vai chính: Takanoiwa (nạn nhân), Yokozuna 

Hirumafuji (người bụp), Yokozuna Hakuho, Yokozu-

na Kakuryuriki (2 vua làng có mặt tại hiện trường), 

Takanohana (chủ lò của nạn nhân) và còn nữa...

- Tháng 9 năm rồi (2017), trong một bữa nhậu 

tại Kinshicho (Tokyo), Takanoiwa (lò của Takano-

hana) có “lên mặt” với đàn em, trong đó có mấy 

đệ tử của vua làng Hakuho: “Tao đã thắng Hakuho 

và thời này không phải là thời tụi bay mà là thời 

của tụi tao”. Không biết kể lại như thế nào, đến 

tai vua làng Hakuho lại thành ra: “Thời này là của 

tụi mình, không phải là thời Hokuho nữa”. Thế là 

Hakuho sôi máu và để tâm từ đó.

- 25/10, khi cả nhóm sumo đi Jungyo (巡業) tại 
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Tottori. Jungyo có nghĩa là đi biểu diễn các ngón 

nghề của sumo tại các “vùng sâu vùng xa”. Mọi 

người từ già tới trẻ có thể đối mặt trực tiếp với sumo 

thứ thiệt, tha hồ mà đẩy, xô, lui, nhấc... Trong một 

năm, ngoài 5 giải đấu chính, hiệp hội Sumo còn 

phải tổ chức 6 lần “lưu diễn” để “gây quỹ” hoặc giới 

thiệu về sumo. Sau khi “biểu diễn” xong, cả nhóm 

rủ nhau đi nhậu. Trong số đó có một nhóm khá đặc 

biệt mà 6 là Mông Cổ, gổm 3 vua làng là Yokozuna 

(Hakuho, Harumafuji, Kakuryuriki), TakanoIwa và 

2 Mông Cổ chiếu dưới cùng 2 người Nhật. Có lẽ ấm 

ức chuyện bị nói sau lưng, Hakuho nhắc lại chuyện 

tháng 9 năm ngoái để “dạy dỗ” đàn em Takanoiwa. 

Vua làng Hamanofuji ngồi cạnh, nhưng không có 

ý kiến gì nhiều, lại có vẻ bênh Takanoiwa, chuyện 

tạm chấm dứt ở đó.

- Sang quán thứ hai, một tiệm Karaoke. Hakuho 

lại tiếp tục “dạy dỗ” đàn em Takanoiwa. Ngay lúc 

đó thì điện thoại rung bần bật, Takanoiwa lấy ra 

quẹt quẹt, thế là Hamanofuji ngồi bên cạnh nóng 

mặt, vì cho là Takanoiwa thất lễ trước vua làng 

Hakuho. Chàng bụp nạn nhân cả mấy chục cú vào 

mặt. Chưa đã, chàng cầm cả chai shampai trên bàn, 

nhưng trơn quá, chai rớt xuống đất, chàng tìm và 

thấy một cái remote đập liên tục thẳng vào đầu 

khiến nạn nhân máu chảy chan hòa trong sự im 
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lặng “ghê rợn” của người ngồi xung quanh. Lúc đó 

Hakuho mới vào cuộc can ngăn và đưa nhau ra khỏi 

quán. Ngày hôm sau, nạn nhân gặp Harumafuji và 

xin lỗi. Mọi chuyện tưởng như tạm xong và nạn 

nhân vẫn tham dự bình thường ngày biểu diễn 

hôm sau 26-10).

- Khi trở lại lò, thì chủ lò Takanohana hỏi: chuyện 

gì mà chú mày phải băng đầu vậy. Nạn nhân đáp: 

dạ, té cầu thang. Tra hỏi một lúc thì nạn nhân thú 

thật: bị vua làng Harumafuji bụp. Thế là ngày 29-10, 

Chủ lò Takanohana liền xin giấy chứng thương và 

làm đơn thưa Harumafuji đã đánh đệ tử mình tại sở 

cảnh sát Tottori, tuy nhiên chủ lò Takanohana lại 

không báo cáo gì hết với Hiệp Hội Sumo về chuyện 

đã xảy ra dù trên nguyên tắc là phải báo cáo, vì 

chàng là xếp của chương trình “lưu diễn” này.

- Ngày 2-11 thì chuyện đến tai Hiệp Hội Sumo. 4 

tháng 11 thì báo chí hay tin và đăng loạn xà ngầu với 

rất nhiều thêu dệt. Nào là Harumafuji dùng chai bia, 

nào là Harumafuji quen thói say xỉn đánh người. 

- Ngày 14-11, báo chí tìm đến tận lò của Haru-

mafuji hỏi cho ra lẽ thì HarumaFuj thú thật: Tôi 

xin lỗi vì đã làm chuyện chả ra chi. Cả thầy trò của 

Harumafuji rủ nhau đến lò của nạn nhân để xin lỗi, 

nhưng chủ lò Takanohana vẫn làm ngơ không tiếp. 
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- Ngày 20-11, Cảnh sát Ibaragi hỏi Hiệp Hội Sumo: 

chuyện thế nào? Hiệp hội bèn hỏi vua lò Takanoha-

na và chàng bảo là không biết. Cảnh sát vào cuộc 

gọi tất cả 8 nhân chứng có mặt để điều tra và quyết 

định đưa chuyện này lên viện kiểm sát chờ ngày 

định tội. 

- Hiệp Hội Sumo lẽ dĩ nhiên là có nhiệm vụ phải 

làm sáng tỏ mọi chuyện và hỏi hết những người 

có mặt, và yêu cầu cho hỏi nạn nhân Takanoiwa, 

nhưng chủ lò Takanohana nhất định không hợp 

tác, ngoại trừ câu trả lời duy nhất bằng FAX: chuyện 

đã có cảnh sát lo, tôi sẽ trình bày mọi chuyện sau 

khi cuộc điều tra chấm dứt. Năm lần bảy lượt, chủ 

tịch Hội Sumo trực tiếp điện thoại, hoặc cử người 

đến đưa văn thư yêu cầu Takanohana “hợp tác”, dù 

sau khi cảnh sát điều tra xong. Chàng vẫn im lặng.

Mãi cho đến hôm 19-12, chủ lò Takanohana mới 

đồng ý cho Hiệp Hội hỏi chuyện TakanoIwa. 

- 20/12. Hiệp Hội Sumo họp báo. Trong một bản 

tường trình dài 15 trang, Hiệp Hội Sumo đã kể rõ 

từng chi tiết một, bên cạnh lại có một bản báo cáo 

của chủ lò Takanohana. Nội dung có vài điểm không 

giống nhau. Hỏi thì Takanohana vẫn lặng như tờ 

chỉ nói một câu: Cứ đọc bản báo cáo của tôi sẽ rõ. 

Chả ai hiểu rõ thế nào. Vô kế khả thi. Cuối cùng 

Hiệp Hội Sumo quyết định:
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- Cảnh cáo và giảm lương 2 Yokozuna có mặt: 

Hakuho và Kakuryuriki vì đã không có can gián gì 

khi Harumafuji bụp TakanoIwa;

- Khuyến cáo Harumafuji giải nghệ (thực sự đã 

xin giải nghệ hôm 23-11);

- Chủ lò của Harumafuji bị khuyến cáo xuống 

2 bậc (trước đó cũng đã tự nguyện xin xuống cấp);

- 28-12, sau khi “hỏi cung” được chủ lò Takano-

hana, Hiệp Hội Sumo hỏi: “có ý kiến gì không? 

TakananoHana nói: “không”, “có ý định từ chức 理 
事 (thành viên của Hiệp Hội sumo không”, Takano-

hana cũng :”NO”.

Cuối cùng Hiệp Hội đề nghị giải nhiệm chức 

thành viên và giáng 2 cấp của Takanohana thành 

một ủy viên bình thường với 2 tội danh: không làm 

đúng nhiệm vụ của một thành viên hội đồng quản 

trị (jungyou bucho) và lặng im không hợp tác với 

Hiệp Hội để làm rõ nguyên nhân.

- 4-1 năm nay Hội đồng bình phán (cao nhất) 

trong giới sumo đồng ý với đề nghị của Hiệp Hội 

Sumo. Bà chủ tịch hội đồng Ikenobo đã có những 

phê phán Takanohana rất nghiêm khắc: Đạo Sumo 

bắt đầu bằng chữ “lễ” ( 礼 ) và chấm dứt cũng bằng 

chữ “lễ”. Cựu thành viên Hiệp Hội Takanohana đã 

thiếu đức tính. “lễ” trong cách cư xử và giải quyết 

vấn đề.
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Cũng cùng ngày viện kiểm sát Tottori đã cảnh 

cáo và phạt Harumafuji về tội hành hung một số 

tiền là 500,000 yen. Chuyện tạm là như thế cho đến 

ngày hôm nay. Không biết bên bị bụp có tính kế gì 

nữa hay không, chẳng hạn là đòi bồi thường về tinh 

thần bị... tổn hại, chuyện phải nhập viện, v.v. Thôi 

ta tạm gác “hồ sơ này qua một bên” chứ nói hoài 

cũng chỉ là chuyện “nói đi nói lại”. 

Cũng có lời giải thích: lý do khiến Takanohana 

im miệng “đối đầu” vì chàng có nhiều suy nghĩ 

khác hẳn với Hiệp Hội Sumo mà chàng cho là cũ 

kỹ, già nua, cần phải làm một cuộc “cách mạng”. 

Chuyện ai đúng, ai sai sẽ có rất nhiều cách nhìn. 

Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng phải công nhận: 

muốn sửa hay muốn đổi gì cũng được, trước hết 

anh phải tuân theo những qui tắc của Hiệp Hội mà 

anh là một thành viên, chứ cứ “lặng yên không nói” 

thì bố ai mà biết được anh muốn gì. Dư luận chung 

có vẻ trách cứ chủ lò Takanohana trong cách “thanh 

lý” vấn đề, im lặng chưa chắc là... vàng đâu nhé.

Dân số của Nhật là 127 triệu người và lịch sử của 

sumo đã có hơn 1.500 năm, nhưng chỉ vỏn vẹn có 

72 Yokuzuna (mà trong đó có 5 là Mông Cổ, và 2 là 

Hawai). Như đã thưa với bạn ta, chức danh Yokozu-

na là một biểu tượng của thần thánh, nên nó cao 

quí lắm. Bỏ cả tuổi thanh xuân gia nhập sumo, tập 
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luyện để lên tới đỉnh Yokozuna là con đường chông 

gai đầy khắc nghiệt, cũng có thể là một chuyện 

hầu như... ngoài tầm tay so với các môn thể thao 

khác. Đối với quan niệm của người Nhật thì sumo 

là một môn võ cổ truyền có sắc thái đặc biệt của 

nền văn hóa thần đạo, còn với các chú Mông Cổ 

hay những người đến từ xứ khác thì sumo chỉ là 

một môn thể thao thuần túy như Nhu đạo, Teak-

wondo... Tập luyện để “ra trường” thì khổ cực như 

nhau nhưng tinh thần của “nội” và “ngoại” thì lại 

khác hẳn nhau. Trên đây chỉ là những ghi nhận tạm 

thời, muốn rõ hơn tinh thần của một võ sĩ sumo 

thứ thiệt, thì chắc cần phải có một bài viết khác, 

nên xin tạm chấm dứt câu chuyện ở đây vì bài viết 

đã quá dài. Sẽ trở lại chuyện này trong một ngày 

rấ... xa vì mất công lắm. Xin ngàn lần thông cảm. 

Nói tóm lại thì “Nỗi sầu vẫn còn đó” nhưng “nội 

dung” thì từ “... Mông Cổ trở thành... Nội Bộ” khiến 

“Dân tôi” vẫn còn phải hát bài: “Chiều buồn len lén 

tâm tư”... cho đến khi Yokozuna Kisenosato Nhật 

rặt... làm nên cơm cháo vào giải đầu mùa năm nay. 

Mong lắm.

Lời quê góp nhặt giông dài

Mua vui cũng được một vài trống canh.



721

chuyện xứ phù tang

Lời kết

Quí vị có thể đã cố gắng hay chỉ nửa chừng đọc 

rồi bỏ ngang tập sách. Dù thế nào đi nữa, xin chân 

thành tấm lòng của quí vị đã nghe anh em chúng 

tôi kể lể. Như đã nói trong “Lời Mở”, tập sách chỉ 

là những ghi nhận tại chỗ, ghi chép vụn vặt, những 

câu chuyện liên quan đến một thời của người Việt, 

phản ánh những câu chuyện đời thường, chính trị, 

thể thao, văn hóa trong xã hội Nhật dưới lăng kính 

của một người phải rời xa nơi chốn sinh ra và chọn 

đất nước này làm quê hương thứ hai..., tính ra cũng 

hơn nửa đời người.

Xin trân trọng và luôn ghi nhớ những ân tình 

khích lệ hơi “đặc biệt” của một vài độc giả, nhất 

là người trẻ Nguyễn Hồng Lan đã hết lòng.... để có 

ngày tập sách này ra đời.

Lời không nói hết ý, và ý không thể diễn giải hơn 

được nữa. Chỉ xin nói được hai chữ

Cảm tạ (Kansha-感謝)

H.K

13-1-2018




