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Hình (ISHR): Hãy chấm dứt sự đàn áp phụ 
nữ trong thế giới Hồi Giáo. 
 

ào đầu năm nay, Cô Shannah Bukhari, 
24, gốc Hồi Giáo Pakistan, tham gia cuộc 

thi hoa hậu tại Anh Quốc để hi vọng được đại 
diện nước này trong cuộc thi Hoa Hậu Hoàn 
Vũ. Cô đã phải đối đầu với sự cạnh tranh 
khốc liệt của những ứng viên khác. Không 
những vậy, Shannah Bukhari còn bị vài nhóm 
cực đoan chỉ trích dữ dội.  Nhóm da trắng ưu 
việt lập luận rằng một người da mầu không 
thể đại diện cho nước Anh. Nhóm bênh vực 
nữ quyền cho rằng tham dự thi hoa hậu là làm 
hại cho cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của nữ 
giới.  Đặc biệt hơn cả là nhiều người Hồi 
Giáo phản đối Shannah Bukhari vì hành động 
của cô súc phạm đến danh dự của đạo Hồi. 
Shannah Bukhari không những bị phê phán 
mà còn bị hăm họa cả đến tính mạng.  
 Vào năm 2007, một thiếu nữ 19 tuổi tại 
Saudi Arabia bị một người đàn ông đe dọa sẽ 
mách cha của cô là hai người có liên hệ với 
nhau nếu cô không gặp riêng hắn. Khi đến 
gặp cô bị người đàn ông này bắt cóc và hãm 

hiếp. Sau khi tại nạn xẩy ra cô bị người anh 
đánh đập vì làm tổn thương danh dự gia đình. 
Chưa hết, tòa còn ra lệnh trừng phạt đánh cô 
bằng roi 90 lần vì tội một mình gặp người đàn 
ông không có liên hệ.  
 Shannah Bukhari và thiếu nữ Saudi 
Arabia chỉ là hai trong hàng triệu nạn nhân 
của sự kỳ thị và giáo điều cực đoan xẩy ra 
hàng ngày trong thế giới Hồi Giáo. Bài phân 
tách này sẽ  bàn về thân phận của phụ nữ 
trong thế giới Hồi Giáo.  Những vấn đề quan 
trọng đối với phụ nữ không có gì khác hơn là 
hôn nhân, gia đình, y phục, và việc làm. 
Trước hết, chúng ta nên hiểu rõ sự khác biệt 
lớn lao giữa giáo lý của Đạo Hồi và truyền 
thống văn hóa.   
 Đạo Hồi là một tôn giáo lớn thứ hai trên 
thế giới sau Kitô Giáo với 1.5 tỉ người theo 
đạo vào năm 2009, sống tại nhiều vùng khác 
nhau trải rộng từ Trung Đông, Bắc Phi, Sub-
Sahara, Trung, Nam và Đông Nam Á,  Nga, 
Trung Quốc, và Âu châu. Giáo lý của Đạo Hồi 
được trình bầy trong kinh Koran (Qur’an). Dĩ 
nhiên giáo lý có ảnh hưởng rất lớn đến văn 
hóa, nhưng truyền thống văn hóa và gia đình ở 
mỗi vùng mỗi khác và cách hành sử ở mỗi nơi 
mỗi khác. Do đó chúng ta không thể tổng quát 
văn hóa Hồi Giáo quá mức.  
 
Hôn nhân 
Hồi Giáo coi hôn nhân là một việc tôn thờ 
Thượng Đế mà người Ả Rập gọi là Allah. Sự 
biểu lộ tình cảm và nhục dục giữa chồng và 
vợ được Đạo Hồi xem là những hình thức 
sùng kính Thượng Đế. Giáo Chủ Muhammad 
nói: “Khi một người lập gia đình, người đó đã 

 V
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hoàn tất một nửa trách nhiệm đối với tôn 
giáo. Hãy để người này kính sợ Thượng Đế 
về nửa phần còn lại.” 
 Do đó, Đạo Hồi không chấp nhận cuộc 
sống độc thân, thiếu liên hệ tình dục ngay cả 
đối với các vị học giả hay những nhà lãnh đạo 
tôn giáo (shaykh, inam, v.v.) Điều này trái 
với Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, và Phật 
Giáo. Theo ba tôn giáo này, các tu sĩ phải 
sống độc thân, thanh đạm, tránh xa sắc dục. 
Đạo Hồi coi trọng sự thủy chung giữa vợ 
chồng và không chấp nhận liên hệ tình dục 
ngoài khuôn khổ hôn nhân.  
 Những người theo Đạo Hồi tin rằng 
Abraham, Moses, và Jesus đều là sứ giả của 
Thượng Đế và Muhammad, Giáo Chủ của 
Đạo Hồi, là sứ giả sau cùng. Do đó, Đạo Hồi 
hoàn hảo hơn. Những người Hồi Giáo được 
phép học sách phúc âm của Kitô giáo 
(Gospels) và của Do Thái (Torah). Họ tin 
rằng những tín đồ Kitô và Do Thái Giáo là 
những người đi lệch hướng, nhưng vẫn tốt 
hơn những kẻ thờ nhiều thượng đế (polyteist) 
và vô thần (unbeliever). Luật Hồi Giáo 
(Sharia) cho phép đàn ông lấy vợ khác tôn 
giáo như Kitô Giáo và Do Thái Giáo. Tuy 
nhiên đàn bà Hồi Giáo chỉ có thể lấy đàn ông 
cùng tôn giáo. Cả đàn ông và lẫn đàn bà Hồi 
Giáo đều không được lập gia đình với người 
vô tôn giáo (non-believer). 
 Hôn nhân theo Hồi Giáo đòi hỏi một số 
điều kiện. Trước hết, phải có đồng thuận của 
cả hai người.  Do đó, những cuộc dàn xếp hôn 
nhân không có sự đồng ý của người phụ nữ là 
hoàn toàn trái với giáo lý của đạo Hồi. Cả hai 
người đàn ông hay đàn bà đều có quyền đề 
xuất hôn nhân.  Khadija Bint Khuwaylid, vợ 
đầu tiên của Giáo Chủ Muhammad (570-
632), là người đề xướng hôn nhân.   
 Khadija nguyên là chủ nhân của Giáo 
Chủ Muhammad. Trong thời gian làm việc 
với nhau Khadija ngày càng kính nể tính chân 
thật và chính trực của Muhammad và đề nghị 

lấy Muhammad làm chồng. Khadija lớn hơn 
Giáo Chủ Muhammad 25 tuổi và có tình trạng 
tài chánh khá hơn Giáo Chủ Muhammad. 
Ngài đã chấp nhận đề nghị của Khadija và 
cuộc hôn nhân của hai người chứa đựng đầy 
yêu thương và nhân hậu.  
 Để hôn nhân hợp pháp, luật Hồi Giáo đòi 
hỏi rằng một bên phải đưa ra đề nghị xin cưới 
và phải được bên còn lại chấp nhận trong 
cùng một buổi họp mặt trước sự chứng kiến 
của hai người đàn ông hoặc là một người đàn 
ông và hai người đàn bà. Các nhân chứng 
phải là những người Hồi Giáo trưởng thành 
và lành mạnh.  Đây lại có thêm một thí dụ 
nữa cho thấy là Luật Hồi Giáo đánh giá thấp 
người phụ nữ: để thay thế một nhân chứng 
đàn ông phải có hai người đàn bà.  
 Sau khi đã quyết định muốn lấy nhau, cặp 
đàn ông và đàn bà phải làm một khế ước hôn 
nhân. Mục đích chính của khế ước này là để xác 
nhận hôn nhân không có sự ép buộc. Việc ký 
kết khế ước giữa đôi bên phải có người làm 
chứng. Khế ước có thể bao gồm nhiều chi tiết 
mà đôi bên  đồng ý như nơi cư ngụ, việc làm, 
của hồi môn, và con cái.  Khế ước hôn nhân là 
một giải pháp thực tiễn của Hồi Giáo. 
 Sau khi khế ước hôn nhân hoàn thành, 
hai gia đình sẽ tổ chức đám cưới. Trên 
nguyên tắc, nghi thức lễ cưới không cần phải 
có sự hiện diện của nhà lãnh đạo tôn giáo, 
nhưng trên thực tế, để lễ cưới thêm phần long 
trọng, người tổ chức lễ cưới thường mời một 
nhà lãnh đạo tôn giáo trụ trì. Hôn nhân Hồi 
Giáo không những phải theo đúng giáo lý của 
Đạo Hồi mà phải tuân thủ theo luật của quốc 
gia nơi cư ngụ cũng như phải đăng ký với 
chính quyền địa phương.  
 Cô dâu có quyền được hưởng hai loại hồi 
môn được ghi nhận trong khế ước hôn nhân nếu 
hai bên đồng ý. Loại hồi môn thứ nhất gọi là 
“mahr” được trao cho cô dâu trước khi nghi 
thức hôn nhân hoàn tất. Mahr trở thành tài sản 
riêng của cô dâu không phải chia sẻ với bất cứ 
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ai kể cả chồng. Loại hồi môn thứ hai gọi là 
“muakhr” được trao cho người vợ khi chồng 
chết hoặc khi hai bên ly dị. Nếu tài sản của 
người chết không đủ cho muakhr, thân nhân 
bên nhà chồng phải đóng góp vào chỗ thiếu.   
 Tại Ba Tư và một vài nơi khác, luật lệ cho 
phép một hình thức hôn nhân tạm thời 
(temporary marriage) gọi là mut’a. Một cặp 
đàn ông và đàn bà cũng làm một khế ước hôn 
nhân bình thường, nhưng có giới hạn thời gian. 
Nếu cả hai muốn, giới hạn về thời gian có thể 
thay đổi, kéo dài thêm hoặc chấm dứt sớm 
hơn. Theo tục lệ cuộc hôn nhân này thường 
không dài quá 3 ngày. Những bà vợ tạm thời 
này trên thực tế trở thành gái điếm hợp pháp, 
thường hay tụ tập tại những thánh địa để làm 
bạn với những nhà truyền giáo cô đơn.  
 
Hôn nhân vị thành niên 
Luật Hồi Giáo cho phép những vị thành niên 
và ngay cả những người có đầu óc mất bình 
thường (lunatics) lập gia đình miễn là có 
người giám hộ. Tuy nhiên có nhiều ý kiến 
khác nhau về tuổi dậy thì. Học giả Aby 
Hanifa cho rằng tuổi dậy thì của con trai và 
con gái lần lượt là 18 và 17. Học giả Abu 
Yusuf ấn định tuổi dậy thì của cả con trai lẫn 
con gái là 15. Nhưng theo một học giả khác là 
ông Hedaya, tuổi dậy thì của con trai là 12 và 
của con gái là 9. Vì có những quan điểm khác 
nhau về tuổi dậy thì và nhiều trường hợp trẻ 
em lập gia đình quá sớm, một số đạo luật giới 
hạn hôn nhân vị thành niên đã ra đời.  Đạo 
Luật Giới Hạn Hôn Nhân Vị Thành Niên năm 
1929 ở Ấn Độ ấn định tuổi dậy thì của con 
trai và con gái là 18 và 16. Đạo Luật cấm Hôn 
Nhân Vị Thành Niên 2006 ở Ân Độ đã nâng 
tuổi tối thiểu được phép kết hôn là 21 đối với 
nam giới và 18 đối với nữ giới. Đạo Luật 
1929 của Pakistan ấn định tuổi hôn nhân tối 
thiểu là 18 đối với nam giới và 16 đối nữ giới.  
 Trên thực tế, tình trạng hôn nhân vị thành 
niên vẫn tiếp tục. Theo Quỹ Nhi Đồng Liên 

Hiệp Quốc (UNICEF) trên một nửa số trẻ em 
nữ tại Afghanistan và Bangladesh lập gia đình 
trước tuổi 18. Vào khoảng một nữa số trẻ em 
nữ trong trại tị nạn ở Afghanistan và Pakistan 
lấy chồng vào tuổi 13. Tại Iran, hạn tuổi lập 
gia đình cho con gái là 9 và 14 cho con trai. 
Tại Yemen hạn tuổi cho con gái là 15, nhưng 
trên thực tế luật không được nghiêm chỉnh thi 
hành. Nhiều cha mẹ của những gia đình 
nghèo gả hoặc bán con gái để trả nợ hoặc 
mua thực phẩm. Trong các bộ lạc du mục, có 
những trường hợp cha mẹ cho con gái đi lấy 
chồng khi mới 5-6 tuổi. 
 Rất khó để có thể thay đổi tình trạng hôn 
nhân vị thành niên trong xã hội Hồi Giáo bởi 
vì người theo Đạo Hồi tin tưởng và theo 
gương Giáo Chủ. Nhưng chính Giáo Chủ 
Muhammad đã lấy nhiều vợ kể cả người trẻ 
nhất là Aisha lúc mới có sáu tuổi và qua đêm 
tân hôn với Aisha khi người vợ trẻ mới chín 
tuổi. Aisha sống với Giáo Chủ Muhammad 
trong chín năm cho đến khi chồng chết.  
 
Đa thê  
Nhiều người hiểu lầm về chế độ đa thê trong 
thế giới Hồi Giáo. Đạo Hồi chấp nhận đa thê 
nhưng trong một hoàn cảnh tiêu cực. Lịch sử 
cho thấy rằng chế độ đa thê vô giới hạn có 
trước khi Giáo Chủ Muhammad khai sáng ra 
Đạo Hồi trong thế kỷ thứ VII.  Chính Hồi 
Giáo đã hạn chế rằng một người đàn ông chỉ 
có thể có tối đa là bốn vợ và tốt hơn cả là chỉ 
nên có một vợ mà thôi.  Kinh thánh Koran 
viết về đa thê như sau: 
 “Nếu tín đồ lo sợ không có đủ khả năng 
để đối sử một cách công bằng đối với những 
đứa trè mồ côi, hãy lấy những người đàn bà 
mà mình lựa chọn, hai hoặc ba hoặc bốn; 
nhưng nếu tín đồ lo sợ không thể đối sử một 
cách công bằng đối với những bà vợ thì hãy 
chỉ cưới một người đàn bà hay người nào 
thuộc sở hữu của mình. Điều này sẽ thuận lợi 
hơn để ngăn ngừa sự bất công.” 
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 Riêng Giáo Chủ Muhammad có tất cả 11 
hoặc 13 bà vợ, tùy theo định nghĩa ai là vợ. 
Theo nhà nghiên cứu về Hồi Giáo William 
Montgomery Watt, tất cà những cuộc hôn 
nhân của Giáo Chủ Muhammad đều có mục 
đích củng cố tình hữu nghị và theo tục lệ 
Arabian. Ông Francis Edwards Peters, một 
nhà nghiên cứu khác, cho rằng rất khó có thể 
tổng quát hóa những cuộc hôn nhân của Giáo 
Chủ Muhammad: nhiều cuộc hôn nhân mang 
tính chất chính trị, một vài cuộc hôn nhân 
phát nguồn từ lòng từ bi, và một vài cuộc hôn 
nhân khác có thể do lòng yêu thương.  Tuy 
nhiên Giáo Chủ Muhammad là người đã cải 
thiện đáng kể quyền lợi của nữ giới. Nhờ ông 
mà người phụ nữ được hưởng quyền sở hữu 
tài sản, quyền thừa kế, giáo dục, ly dị và một 
số bảo đảm căn bản.   
 Đa thê chỉ là một lựa chọn cá nhân không 
phải là điều bắt buộc bởi kinh thánh. Trái lại 
Luật Hồi Giáo cấm người đàn bà có nhiều 
chồng. Tại những nước mà chế độ đa thê hợp 
pháp và được thực hành, tín đồ Hồi Giáo có 
thể đòi hỏi người chồng không được lấy thêm 
vợ trong khế ước hôn nhân. Những tín đồ Hồi 
Giáo tại Hoa Kỳ dĩ nhiên không thể lấy nhiều 
vợ, nhưng họ vẫn có thể làm khế ước hôn 
nhân theo giáo lý đạo Hồi miễn là không vi 
phạm luật lệ của Hoa Kỳ.  Trên thực tế, ngay 
cả ở những nước mà chế độ đa thê hợp pháp, 
những trường hợp một đàn ông lấy nhiều vợ 
cũng không phổ thông. Đa số vẫn theo truyền 
thống một chồng một vợ vì những lý do thực 
tế là gánh nặng tài chánh, tinh thần, và tình 
cảm. Trái lại, nhiều người Hồi Giáo nghĩ rằng 
chế độ ly dị quá dễ dàng tại các nước Tây 
phương là một hình thức đa thê trá hình.  
 Từ giữa thế kỷ XX, một vài nước Hồi 
Giáo đã làm luật hủy bỏ chế độ đa thê, cải tổ 
luật Hồi Giáo và thay thế bằng luật quốc gia. 
Tunisia cấm đa thê vào năm 1956. Sau nhiều 
năm tranh đấu cam go và đẫm máu của phong 
trào phụ nữ, Algeria đã phải chấm dứt chế độ 

đa thê vào năm 1993.  Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chế độ 
đa thê và những hình thức áp chế phụ nữ như 
đeo mạng che mặt hay mặc áo choàng che kín 
toàn thân đã bị hủy bỏ vào năm 1930 sau khi 
Ông Mustapha Kemal thực hiện thành công 
cuộc cách mạng xã hội Hồi Giáo, chấm dứt đế 
quốc Ottoman, trở thành vị tổng thống đầu tiên 
(1923-1938) của nước cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. 
Tại Ai Cập cũng xuất hiện một cuộc cách 
mạng thế tục hóa xã hội do Ông Jasmal Nasser 
lãnh đạo tương tự như ở Thổ Nhĩ Kỳ vào 
những năm 1958-1970 khi ông trở thành tổng 
thống của nước Cộng Hòa Ả Rập Thống Nhất.   
 Tại Ba Tư, hai vị vua Reza Pahlavi và 
Muhammad Reza Pahlavi đã khởi xướng 
cuộc cải tổ xã hội liên tục trong thời gian 
1921-1979, thay thế luật Hồi Giáo Sharia 
bằng luật quốc gia, bãi bỏ những tục lệ ép 
buộc phụ nữ. Hai ông thẳng tay đàn áp những 
phe thủ cựu chống đối. Tuy nhiên nhóm giáo 
sĩ Hồi Giáo, đứng đầu là Học Sĩ Khomeini 
lưu vong tại Pháp, đã lãnh đạo phong trào 
chống lại vua Pahlavi.  Sau cùng nhóm giáo sĩ 
này đã thắng thế và học sĩ Khomeini trở thành 
tổng thống của nước Cộng Hòa Hồi Giáo Ba 
Tư.  Luật Hồi Giáo khắt khe một lần nữa lại 
được áp dụng tại Ba Tư.  
 
Ly dị 
Ly dị đã có trước khi Hồi Giáo thành lập. 
Giáo lý Đạo Hồi chấp nhận ly dị nhưng 
không khuyến khích. Giáo Chủ Muhammad 
phán rằng ly dị là một việc làm trái ý với 
Thượng Đế. Những điều kiện ghi trong khế 
ước hôn nhân liên quan đến ly dị sẽ được thi 
hành.  Tài sản của chồng sẽ được phân chia 
nếu việc ly dị theo đúng khế ước hôn nhân. 
Trái lại, tài sản của người phụ nữ sẽ không bị 
chia cắt khi hôn nhân chấm dứt.  Tất cả 
những gì người đàn bà được cho và kiếm 
được trong thời gian hôn nhân đều là tài sản 
riêng, không bị phân chia. Người đàn bà cũng 
có quyền đòi chồng cũ trợ cấp nếu đòi hỏi.   
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 Cũng như việc hỏi cưới, người đàn bà 
cũng có quyền khởi xướng việc ly dị. Trong 
đa số trường hợp, cả vợ lẫn chồng đều phải 
đồng ý thì việc ly dị mới được tòa cho phép.  
Luật Hồi Giáo đòi hỏi rằng việc ly dị phải 
được người chủ xướng xác nhận trong ba cơ 
hội khác nhau, trái với điều người ta thường 
nghĩ rằng chỉ cần người chồng (nếu là người 
chủ xướng) tuyên bố ba lần muốn ly dị vợ 
một lúc là đủ. Trong hai lần đầu, người đàn 
bà và người đàn ông vẫn còn là vợ chồng. 
Trong lần tuyên bố ly dị thứ ba với sự có mặt 
của người đàn bà, người đàn ông đã ra khỏi 
nhà và không chính thức còn là người chồng 
nữa.  Người đàn ông không có quyền trục 
xuất người đàn bà ra khỏi nhà và vẫn phải 
chịu trách nhiệm trợ cấp vợ cũ và con cái 
trong vòng ba tháng. 
 Sau ba lần tuyên bố ly dị, người đàn ông và 
đàn bà không được phép tái kết hợp lại thành vợ 
chồng nữa ngoại trừ sau khi người đàn bà này 
đã lập gia đình với người chồng mới và ly dị 
chính thức với người chồng mới này. Điều kiện 
này bắt buộc đôi bên phải suy nghĩ nghiêm 
chỉnh trước khi quyết định chia tay.  Trên thực 
tế, người đàn bà có thể trở lại với người chồng 
đầu tiên theo đúng luật pháp bằng cách đồng ý 
một cuộc hôn nhân tạm thời như đã trình bầy ở 
trên với một người đàn ông khác.  
 Giáo lý Đạo Hồi đòi hỏi một thời gian 
chờ đợi ba tháng đối với phụ nữ sau khi ly dị. 
Trong thời gian này người đàn bà không được 
phép lấy chồng mới. Thời gian chờ đợi này 
giúp cho người đàn bà biết rõ có mang thai 
với chồng cũ hay không. Trên thực tế, ít có 
đàn bà xin ly dị so với trường hợp đàn ông 
trong vùng Trung Đông. Người đàn bà 
thường gặp nhiều trở ngại về pháp lý và tài 
chánh. Trong khi người đàn ông có thể ly dị 
vợ dễ dàng hơn. 
 Hạn chế sanh sản 
 Hồi giáo khuyến khích việc sanh đẻ càng 
nhiều càng tốt. Tuy nhiên trong nhiều trường 

hợp, Hồi giáo cho phép hạn chế sinh đẻ khi 
gia đình không đủ khả năng nuôi nấng con cái 
đầy đủ. Nếu người đàn bà đã sanh sản nhiều 
lần hoặc sức khỏe yếu kém, họ cũng có thể 
xin chấm dứt mang thai. Việc phá thai không 
bị cấm đoán miễn là bào thai dưới 120 ngày. 
 Theo Luật Hồi Giáo, người đàn bà không 
bị trừng phạt vì bị ép buộc liên hệ tình dục. 
Trái lại, kẻ hãm hiếp bị trừng trị chỉ một cần 
bằng chứng duy nhất là người đàn bà nạn 
nhân. Theo lời phán của Giáo Chủ 
Muhammad như giáo phái Sunni trình bầy, 
hình phạt hãm hiếp là tử hình. Đó là lý thuyết. 
Trên thực tế, nạn nhân hiếp dâm thường bị 
trừng phạt nặng nề và còn bị người thân thuộc 
hành hạ vì làm mất danh dự gia đình. Luật 
Hồi Giáo giới hạn giá trị của lời khai của phụ 
nữ, đặc biệt về những trường hợp liên quan 
đến tội phạm tình dục. Trong một số lãnh vực 
tòa án chỉ nhận lời khai của đàn ông. Về tội 
hiếp dâm, Kinh Koran đòi hỏi phải có bốn 
nhân chứng đàn ông. Nếu không kiếm được 
nhân chứng để giải tội, lời buộc tội bị hiếp 
dâm của người phụ nữ sẽ trở thành lợi thú tội 
thông dâm. Tại Pakistan, khoảng 75% tù nhân 
nữ vi phạm tội bị hiếp dâm. 
 Trong vài năm gần đây, tại Trung Đông 
lại tái xuất hiện hiện tượng “hôn nhân tạm.” 
Một người đàn ông có thể trả một số tiền cho 
một người đàn bà hay gia đình của người này 
để mang người đàn bà về sống với mình như 
một người vợ tạm thời trong một thời hạn hai 
bên đồng ý. Những người thực hành cho rằng 
điều này được Luật Hồi Giáo cho phép và có 
trước khi Đạo Hồi ra đời. Tuy nhiên, những 
nhóm bênh vực nữ quyền đã kết án hành vi 
này như là một hình thức mãi dâm.  
 
Giáo dục 
Kinh Koran viết rõ rằng mọi người, nam cũng 
như nữ, bắt buộc phải được giáo dục, học hỏi 
để trau dồi kiến thức. Do đó nữ giới bình 
đẳng với nam giới về vấn đề giáo dục. Giáo 
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chủ Muhammad cũng nhấn mạnh đến sự quan 
trọng của giáo dục đối với cả đàn ông lẫn đàn 
bà. Giáo dục rất cần thiết để thấu hiểu về kinh 
thánh và năm cột trụ của Đạo Hồi là Đức Tin, 
Cầu Nguyện, Làm Việc Nghĩa, Ăn Chay, và 
Hành Hương. Ngoài ra có giáo dục mới hiểu 
được bổn phận tôn giáo, luật lệ về hôn nhân, 
gia tài thừa kế, ly dị, di chúc, v.v. Đàn bà cần 
được giáo dục và huấn luyện để quản lý nhà 
và nuôi nấng con cái. Trên thực tế, có nhiều 
trường hợp trẻ em nữ bị cấm đi học, như ở 
Afghanistan dưới thời Taliban hoặc trong 
những gia đình thiếu thốn không có đủ 
phương tiện đi học. 
 
Việc làm 
Mặc dù kiếm phương tiện để nuôi sống gia 
đình là nhiệm vụ của người đàn ông, Đạo Hồi 
không cấm đàn bà làm việc, kinh doanh, có 
nghề nghiệp chuyên môn để kiếm thêm lợi 
tức cho gia đình nếu cần thiết.  Lịch sử cho 
thấy phụ nữ Hồi Giáo làm nhiều nghề khác 
nhau trong nhiều lãnh vực kể cả thương mại: 
nông nghiệp (nông dân, v.v.), kỹ nghệ (thợ 
xây cất, thợ nhuộm, thợ dệt, v.v.), và dịch vụ 
(nhà đầu tư, y sĩ, y tá, học giả, người bán 
hàng rong, v.v.)  Phụ nữ chiếm độc quyền 
trong kỹ nghệ dệt may.  
 Luật Hồi Giáo cho phép phụ nữ làm việc 
trong điều kiện việc làm không đòi hỏi người 
đàn bà vi phạm Luật Hồi Giáo (t.d. tiếp rượu) 
và bảo đảm an toàn cho phụ nữ. Nếu việc làm 
đòi hỏi người phụ nữ phải rời khỏi nhà, người 
phụ nữ phải hành sử khiêm tốn và giản dị như 
đối với nam giới.  Thống kê của năm 2005 
cho thấy tại Pakistan và Indonesia, tỉ lệ phụ 
nữ làm việc là 16% và 52%. 
 Trên thực tế, có một số người Hồi Giáo, 
kể cả những học giả và lãnh đạo tôn giáo, 
buộc đàn bà phải ở trong bốn bức tường, 
không được ra ngoài làm việc, mặc dù Kinh 
Koran không cấm đoán. Đàn bà chỉ có thể đi 
ra ngoài căn nhà của mình khi tối cần thiết. 

Đàn bà phải tránh những nơi vật chất và dơ 
bẩn. Khi tiếp súc với bên ngoài, người đàn bà 
sẽ mất đạo đức. May mắn, việc cấm đoán này 
chỉ có tính cách gia đình. Không có một đạo 
luật nào ban hành cấm người phụ nữ ra khỏi 
nhà. Ngày nay, tại nhiều nước Hồi Giáo, ngay 
cả những nước gọi là Islamic states như Ba 
Tư và Saudi Arabia, phụ nữ làm việc trong 
nhiều khu vực công và tư khác nhau.   
 
Y phục 
Quy luật về y phục của phụ nữ cũng như cho 
nam giới Hồi Giáo được mô tả trong kinh 
Koran và những bài giảng dậy của Giáo Chủ 
Muhammad. Nữ giới Hồi Giáo cần phải luôn 
luôn ăn mặc giản dị. Y phục phải che toàn thân 
tử đầu cho đến ngón chân, ngoại trừ phần 
trước mặt và bàn tay (từ cổ tay cho đến đầu 
ngón tay). Y phục của phụ nữ Hồi Giáo phải 
rộng rãi không để lộ ra vóc dáng và đường nét 
của thân thể. Việc che kín cả mặt tùy theo 
phong tục tập quán địa phương và gia đình. Ở 
Yemen và Afghanistan có nhiều phụ nữ mặc 
burka che toàn thể đầu và thân thể kể cả hai 
con mắt, nhưng người mặc có thể nhìn thấy 
bên ngoài qua một miếng vải lưới. Những phụ 
này cũng có thể mặc một loại áo dài che từ cổ 
đến ngón chân, tiếng Ả Rập gọi là jilbab, và 
chùm một chiếc khăn gọi là hijab để che đầu 
và tóc hoặc dùng niqab nếu muốn che luôn cả 
mặt phía trước.  Một trong những lý do những 
người Hồi Giáo mặc y phục rộng rãi là để 
tránh khêu gợi dục tính của người khác giới và 
đồng thời giữ cho thân thể mát mẻ chống lại 
ánh nắng cháy da cháy thịt của vùng sa mạc. 
Thường thường y phục của người Hồi Giáo chỉ 
có một mầu đơn giản, thường là trắng đối với 
nam giới, hay đen, xám hoặc xanh da trời, đối 
với nữ giới. Riêng chiếc áo dài dishdasha của 
nữ giới có nhiều mầu sắc trẻ trung hơn và thay 
đổi theo thời trang.  
 Phụ nữ Hồi Giáo được ăn mặc thoáng 
hơn đối với những người thân trong gia đình 
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gọi chung là mahram bao gồm chồng, anh em 
trai, cha ruột, bố chồng, con trai, và một vài 
người thân khác. Thí dụ như phụ nữ hồi giáo 
không phải che đầu và tóc đối với nam giới 
trong nhóm mahram.  
 Vào tháng 7, 2009, 12 phụ nữ đã bị cảnh 
sát bắt tại một quán cà phê tại thủ đô 
Khartoum, Sudan vì tội mặc quần tây. Sudan là 
một nước Phi Châu Hồi Giáo (Sunni) và 70% 
dân số là gốc Ả rập. Trong số phụ nữ bị bắt, có 
10 người bị đánh mỗi người 10 roi và bị phạt 
tương đương với US$100. Hai người còn lại 
chưa bị phạt ngay, trong đó có ký giả Lubna 
Hussein làm việc cho một văn phòng Liên 
Hiệp Quốc tại địa phương, vì họ thuê luật sư 
để bào chữa. Tuy nhiên hai tháng sau tòa án đã 
phán cô Lubna Hussein ăn mặc không đứng 
đắn và tuyên phạt cô một tháng tù vì cô không 
chịu nộp phạt tương đương với US$200. Tại 
Mã Lai, Luật Hồi Giáo cũng cấm phụ nữ mặc 
quần tây và đồng thời không được tập yoga vì 
môn thiền này phát nguồn từ Phật Giáo.  Tín 
đồ Hồi Giáo ở Mã Lai phải tuân theo hai luật 
khác nhau là Luật Hồi Giáo và Luật Dân Sự. 
Trong khi những người không theo đạo Hồi, 
chỉ cần tuân thủ Luật Dân Sự. 
 Nhiều người xem chiếc áo dài che kín cả 
thân thể burka và những chiếc khăn che kín 
đầu và tóc hijab hoặc niqab là biểu tượng của 
sự áp bức phụ nữ và tạo ra mối lo ngại về an 
ninh công cộng tại những nước không phải là 
Hồi Giáo. Tại Anh, Pháp, và Canada, y phục 
Hồi Giáo đã từng được đem ra tranh luận. 
Nhưng tại Hoa Kỳ xem ra chưa có vấn đề gì. 
Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy phụ nữ Hồi 
Giáo trong bộ y phục che kín từ đầu đến chân 
đi ngoài đường phố.  
 
Sự khác biệt giữa nam và nữ giới 
Kinh thánh Koran trình bầy hai quan điểm về 
giới tính trong Hồi Giáo. Thứ nhất, nam và 
nữ giới bình đẳng trước Thượng Đế xét về 
bổn phận đối với tôn giáo (lòng tin vào 

Thượng Đế và sứ giả, cầu nguyện, ăn chay, 
làm việc từ thiện và hành hương về Thánh 
Địa Mecca hay Medina). Thứ hai, nữ giới 
được trao cho nam giới chăm sóc (đàn ông có 
trách nhiệm về tài chánh đối với vợ).  
 Kinh thánh Koran viết: “Đàn ông là người 
cưu mang và bảo vệ phụ nữ, bởi vì Thượng Đế 
tạo ra người này để làm cho người kia xuất sắc 
hơn, và bởi vì đàn ông sử dụng tài sản của 
mình để hỗ trợ phụ nữ.” Kinh thánh cũng giải 
thích rằng “đàn ông và đàn bà bình đẳng khi 
sanh ra và trong cả đời sau, nhưng không 
giống nhau. Đàn ông và đàn bà được tạo ra từ 
một linh hồn. Người này không sanh ra trước 
người kia, người này không ưu việt hơn người 
kia, và người này không phải phát sanh từ 
người kia. Người đàn bà không phải được tạo 
ra cho mục đích của người đàn ông. Trái lại, cả 
hai được tạo ra để giúp ích cho nhau.”  
 Kinh thánh Koran giải thích rõ ràng như 
thế, nhưng trên thực tế người ta nhận thấy có 
nhiều đối sử khác biệt đối với phụ nữ trong xã 
hội Hồi Giáo.  Về quyền thừa kế, kinh Koran 
viết rằng người đàn bà được hưởng quyền thừa 
kế. Cũng theo kinh thánh, phần thừa kế dành 
cho người đàn bà bằng nửa phần dành cho đàn 
ông cùng có mức độ liên hệ với người quá cố 
như người đàn bà. Sở dĩ có sự khác biệt về 
quyền thừa kế giữa nam và nữ giới là vì nam 
giới chịu trách nhiệm hỗ trợ tài chánh cho gia 
đình. Kinh Koran đề cập đến quyền thừa kế ở 
nhiều chương khác nhau. Tuy nhiên tại nhiều 
nước mà đạo Hồi chiếm đa số, luật lệ thừa kế 
tỏ ra bất công với nữ giới. 
 
Tại Ba Tư và một số nước Hồi Giáo khác, 
tiền bồi thường cho nạn nhân bị giết chết 
hoặc bị tử thương vì tai nạn cũng khác biệt 
tùy theo giới tính. Tiền bồi thường cho nạn 
nhân đàn bà chỉ bằng nửa đàn ông. Cũng tại 
Ba Tư lời khai của một người đàn ông có giá 
trị gấp hai lần lời khai của đàn bà và trong 
nhiều trường hợp, luật pháp cho phép đàn ông 
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được thừa hưởng gia tài thừa kế gấp đôi 
người đàn bà mặc dù cả hai cùng liên hệ với 
người quá cố ở mức độ giống nhau theo đúng 
kinh Koran như đã đề cập ở trên. Ngoài ra, 
đàn bà phải được chồng cho phép mới được 
làm việc bên ngoài căn nhà đang cư ngụ hoặc 
muốn xuất ngoại.  
 Trong những vùng do Taliban kiểm soát 
tại Afghanistan, phụ nữ bị bắt buộc phải mặc 
burqa ở nơi công cộng, không được phép làm 
việc, không được đi học sau 8 tuổi, và bị đánh 
bằng roi trước công chúng hoặc hành hình 
nếu vi phạm luật của Taliban. Tại Iran, con 
gái sau tuổi dậy thì bắt buộc phải y phục che 
tóc và toàn thân nếu không sẽ bị bắt.  
 Tại Saudi Arabia, các phụ nữ đều không 
có thẻ căn cước riêng. Tên tuổi của phụ nữ 
được ghi vào thẻ căn cước của cha khi còn 
độc thân. Khi cha chết tên tuổi được ghi vào 
thẻ căn cước của anh hay em trai. Khi lấy 
chồng tên tuổi được ghi vào căn cước của 
chồng. Nếu chồng chết, tên tuổi được ghi vào 
căn cước của con trai. Phụ nữ tại Saudi 
Arabia còn bị cấm lái xe, không được phép 
hành nghề luật sư hay kỹ sư và làm việc cho 
các cơ quan nhà nước. Vào thời Giáo Chủ 
Muhammad làm gì đã có xe hơi. Vậy thì việc 
cấm phụ nữ lái xe thuần túy là sản phẩm của 
xã hội đương thời.  
 Một cuộc thăm dò dư luận quy mô do 
Viện Gallup thực hiện vào năm 2005, theo đó 
8,000 phụ nữ Hồi Giáo tại nhiều quốc gia đã 
được phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy là 
điều quan tâm nhất đối với phụ nữ Hồi Giáo 
không phải là mạng che mặt và nói chung là y 
phục, mà là quyền được bỏ phiếu để tham gia 
vào các quyết định quan trọng như nam giới. 
Tại Lebanon, 97% phụ nữ đã đồng ý như thế. 
Con số của Ai Cập và Morocco là 95%. 
Pakistan có tỉ lệ thấp nhất là 68%. Phụ nữ Hồi 
Giáo đã được hưởng quyền đi bầu ở nhiều 
quốc gia Hồi Giáo như Lebanon (1952), Syria 
(giới hạn: 1949; nới rộng: 1953), Ai Cập 

(1956), Tunisia (1959), Mauritania (1961), 
Algeria (1962), Morocco (1963), Lybia và 
Sudan (1964), Yemen (giới hạn: 1967; toàn 
phần: 1970), Bahrain (1973), Jordan (1974), 
Iraq (1980), Oman (giới hạn: 1994; toàn 
phần: 2003), và Kuwait (2005). (b) 
 Vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 9 vừa qua 
Vua Abdullah của Saudi Arabia, một vương 
quốc với giới hạn dân chủ tối đa, đã cho phép 
phụ nữ tham gia vào các cuộc bầu cử cũng 
như tranh cử vào những cơ quan ở địa 
phương. Quyết định này đã được thực hiện 
chín tháng sau khi Mùa Xuân Ả Rập bắt đầu, 
sáu tháng sau khi Osama bin Laden bị giết 
chết, và ba tháng sau khi phụ nữ Saudi Arabia 
biểu tình phản đối việc cấm phụ nữ lái xe hơi.  
 
Kết luận 
Trong xã hội Hồi Giáo phụ nữ bị đối sử bất 
công một cách quá khắt khe nên phải chịu 
nhiều thiệt thòi. Tình trạng này sẽ phải thay 
đổi. Tôn giáo thuộc về văn hóa. Người ta 
không thể ước vọng sự thay đổi văn hóa sẽ 
đến nhanh chóng. Lịch sử đã chứng kiến 
những sự thay đổi đáng kể trong xã hội Hồi 
Giáo trong tám thập niên vừa qua. Có những 
thay đổi từ dưới lên trên như tại Algeria. Có 
những thay đổi từ trên xuống dưới như tại 
Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Ba Tư (thởi các vua 
Reza Pahlavi). Có những thay đổi từ trên 
xuống dưới nhưng chậm rãi hơn như tại 
Morocco và Jordan. Có những thay đổi thụt 
lùi như tại Ba Tư thời Tổng Thống Khomeini.  
 
Tình hình căng thẳng giữa Do Thái và các 
nước Ả Rập đã và đang làm cản trở việc thay 
đổi xã hội tại các nước Hồi Giáo ở Trung 
Đông vì chánh sách quốc gia của các nước 
trong vùng đặt trọng tâm vào vấn đề an ninh. 
Tuy nhiên những đột biến chính trị vừa qua 
và hiện nay tại Tunisia, Ai Cập, Lybia, Syria, 
và Yemen do những thành phần trẻ, cấp tiến 
và có học thức chủ động, sẽ tạo cơ hội cho 
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những thay đổi xã hội. Chính những người 
Hồi Giáo sẽ phải gánh vác vai trò chủ động 
để thay đổi xã hội của họ.  Hiện nay có những 
tổ chức nhân quyền đã lên tiếng bênh vực 
quyền phụ nữ Hồi Giáo như International 
Society for Human Rights (ISHR) and 
Human Rights Watch (HRW). 
 Xã hội Hồi Giáo được xây dựng trên hai 
nền tảng chính là kinh thánh Koran và những 
lời dăn dậy của Giáo Chủ Muhammad có trên 
1,400 năm về trước, với rất nhiều chi tiết liên 
quan đến đời sống hàng ngày của tín đồ.  Luật 
Hồi Giáo Sharia và truyền thống Hồi Giáo đa 
phần dựa vào kinh Koran, những lời dăn dậy 
của Giáo Chủ Muhammad, và nền văn hóa 
địa phương. Trong khi đó thế giới đã thay đổi 
rất nhiều, nhất là trong 100 năm gần đây. Đây 
chính là cơ hội cho những thay đổi trong xã 
hội Hồi Giáo. 
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NGUYỄN QUỐC KHẢI 
22-11-2011 

 
 

THU VEÀ ROÀI... LAÏNH 
 

Thu veà roài...laïnh cöùng tay chaân, 
AÙo moûng che ngoaøi...nheï taám thaân. 
Toùc truïi, maùi ñaàu luoân ngöùa ngaùy, 
Raêng hoâ, caùi mieäng cöù phaân vaân. 

Coå lai hi vöôït, xe coøn phoùng, 
Muùa buùt vöôøn hoang, gaäy chöûa caàn! 
Ñeâm thöùc ñoâi laàn, queân uoáng thuoác, 

Ngaøy aên ba böõa, chaúng leân caân! 
Baïn beø, tri kyû...ra ñi heát, 

Haøo khí, huøng taâm nguoäi laïnh daàn! 
Leân Maïng sôùm, chieàu, lo maét keùm, 

Sao ghi taâm söï, ñoïc xa, gaàn!? 
 

DÖÔNG HUEÄ ANH 
Californina 25/10/11 
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  TOÂI NHÔÙ VEÀ EM  
“THUNG LUÕNG HOA VAØNG”ï 

 

Phong Thu 
 
TRỞ LẠI  LITTLE SÀI GÒN 
Chuyến đi California lần nầy khác với lần trước. 
Tôi muốn ghé thăm quý văn thi hữu CSTV Cội 
Nguồn. Nhân chuyến đi nầy, nhà văn Song Nhị 
và nhóm văn thi hữu của CSTV Cội Nguồn đã 
chuẩn bị buổi ra mắt quyển sách song ngữ “Sài 
Gòn Mưa Vẫn Rơi” của tôi vào ngày 23 tháng 
10 năm 2011, tại hội trường Vivo, 2272 
Quimby Rd, San Jose, CA 95122.  
 Tôi và Miên Du có cuộc hẹn hò trước nên 
tôi đến Nam California. Đây là lần thứ ba tôi 
trở lại Little Saigon, thủ phủ của người Việt tị 
nạn. Anh Nguyễn Hà, niên trưởng của QGNT 
Heritage thương mến và quý tôi như em trong 
gia đình nên anh lo chuẩn bị đặt mua vé máy 
bay cho tôi từ A tới Z. Nhạc sĩ Miên Du Đà 
Lạt, cô bạn thân mến của tôi đã chuẩn bị cho 
tôi lịch trình những ngày tôi làm việc với hai 
đài truyền hình SBTN và Global TV tại Nam 
CA. Tôi biết Miên Du bận nên không muốn 
Miên Du đón tại phi trường. Tôi có thể tự đón 
taxi về nhà Miên Du cho tiện. Nhưng khi tôi 
đến sân bay Baltimore lại nhận được điện thoại 
của anh Nguyễn Hà. Anh vẫn muốn đến đón 
cô em gái và đưa về tận nhà Miên Du. Khi đến 
Phi trường John Wayne (Long Beach), đồng 
hồ đã chỉ đúng 2:54 pm. Anh Nguyễn Hà đã 
đón tôi và đưa tôi đến khu thương mại Phước 
Lộc Thọ ăn phở.  
 Nam Cali mùa thu không rõ nét. Buổi 
sáng chỉ có sương mù lãng đãng phủ kín phố 
sá và những con đường đầy cây xanh. Buổi 
trưa nắng lên cao và không khí ấm dần. Rồi 
buổi chiều trời trở lạnh. Cái lạnh nơi đây chỉ 
đủ để làm cho đôi má các cô gái hồng lên đôi 
chút để làm duyên. Đây là thủ phủ của người 
Việt tị nạn với muôn vạn sắc thái khác nhau. 
Tôi thường nghe bạn bè gọi là chốn “gió tanh 

mưa máu”. Từ nầy có vẻ hơi quá đáng và nó 
không đại diện cho nếp sống văn hoá, sinh 
hoạt nhộn nhịp, vui tươi của đại đa số người 
Việt hiền hoà và biết tự trọng. Trung tâm 
thương mại sầm uất nầy luôn quyến rũ tôi. Cô 
bạn nhỏ Thái Hòa dễ mến đã đưa tôi đi ngắm 
hàng hoá và những món ăn Việt Nam bày 
trong các hành lang của chợ. Tôi thấy những 
chiếc áo dài đủ màu treo sặc sỡ, đẹp lộng lẫy 
làm tôi mê, muốn mua nhưng chúng lại không 
hợp với tôi. Ở đây chín mươi chín phần trăm 
là người Việt Nam. Tôi chỉ nghe nói tiếng 
Việt, các đài truyền thông, báo chí, bản hiệu 
các quán tiệm, nhìn trái nhìn phải, trước sau 
chỉ toàn là tiếng Việt. Mỗi lần về đây, tôi như 
thấy lại thành phố Sài Gòn thân yêu sau nhiều 
năm xa cách.  
 Nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt đã chuẩn bị lịch 
trình cho tôi. Nên ngày 18/10, Miên Du và tôi 
đã đến hai trung tâm thu hình của Global TV 
và SBTN gặp gỡ làm quen với Mộng Lan, 
Trọng Nghĩa và Giáng Ngọc. Cả ba đều có tài 
ăn nói và hiếu khách.  
 Tôi cũng đến viếng thăm văn phòng chị 
Kiều Mỹ Duyên, hai chị em gặp nhau thật vui, 
đậm đà tình cảm vì lâu ngày không gặp nhau. 
Chị Kiều Mỹ Duyên mời tôi và Miên Du đi ăn 
chiều. Miên Du thật tội nghiệp, đang lo cho mẹ 
già, bệnh tật, còn phải lo chạy xô kiếm tiền và 
bây giờ phải dẫn tôi đi chơi.  
 Đến tối, anh Nguyễn Hà đã mời tôi, Miên 
Du, chị Kiều Mỹ Duyên đi uống cà phê trên 
đồi “Tình Nhân” (tên nầy do tôi đặt). Đây là 
quán cà phê rất thơ mộng nằm trên một ngọn 
đồi cao, được xây dựng rất độc đáo, do người 
Mỹ làm chủ. Họ tiếp khách rất lịch sự. Ban 
đêm có những chiếc lò sưởi xây bằng gạch 
phía dưới đốt bằng gas. Ánh lửa bập bùng liếm 
quanh những khúc gỗ làm bằng gạch. Xung 
quang lò lửa là những chiếc bàn nhỏ và những 
cái ghế dành cho khách ngồi. Từ nơi nầy, 
chúng tôi có thể nhìn toàn thành phố với 
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những con đường quanh co uốn lượn, những 
ngọn đèn màu thắp thoáng trong đêm như 
những đôi mắt muôn màu mở to nhìn ánh sao 
đêm. Anh Nguyễn Hà và cô Kiều Mỹ Duyên 
nói chuyện với nhau rất ăn ý. Còn Miên Du và 
tôi thì thầm chuyện ngày mai, chuyện thơ văn, 
chuyện trên trời dưới đất và những câu chuyện 
tình yêu không đoạn kết... của cô bạn nhạc sĩ 
của tôi (còn tôi thì chỉ có MA mới dám yêu).  
 Thời gian ngắn ngủi đến Nam Cali, tôi 
may mắn được Miên Du mời đến nhà trú ngụ. 
Căn nhà nhỏ, đơn sơ nhưng ấm cúng và yên 
lặng làm cho tôi thích thú. Hai chúng tôi bỗng 
gần nhau hơn, hiểu được tâm tình nhau và 
nhất là chia sẻ những tâm tư mà trước đó 
chưa có dịp. Hình như, khi con người không 
quan tâm đến tiền bạc, giàu nghèo, hơn thua, 
được mất thì nơi đó sẽ làm cho khoảng cách 
tâm hồn của chúng ta gần nhau, hiểu nhau và 
có sự đồng cảm. Tôi cũng có dịp ghé thăm mẹ 
Miên Du. Khi nhìn thấy khuôn mặt, vóc dáng 
nhỏ nhắn của bà, tôi cảm động vô cùng như 
nhìn thấy vóc dáng của mẹ tôi: “Nhỏ bé, yếu 
đuối, già nua đến thương thật thương.” Tôi 
ôm bà thật chặt và bà cũng ôm tôi và hôn tôi 
liên tục trên bàn tay, trên tóc, trên má tôi. Tôi 
đã về Washington trong một tuần mà vẫn còn 
nhớ đến bà. 
 Tôi từ giã Miên Du để bay sang Bắc Cali. 
Trên vai tôi là chiếc áo khoác màu nâu Miên Du 
tặng làm quà vì cô nàng sợ tôi bị cảm lạnh.  
THĂM “THUNG LŨNG HOA VÀNG” 
Khi tôi vừa đến Hoa Kỳ vào đầu thập niên 90, 
tôi nghe báo chí, đài truyền thanh nói về 
Thung Lũng Hoa Vàng, tôi hơi ngạc nhiên và 
tự hỏi “Sao California lại có cái tên thơ mộng 
đến như vậy?”. Sau nầy, tôi mới biết người đặt 
tên cho San Jose là Thung Lũng Hoa Vàng 
chính là nhà thơ Quốc Nam. Gần hai mươi 
năm, tôi nhiều lần đến Nam California nhưng 
chưa bao giờ đặt chân đến San Jose. Trong dịp 
ra mắt sách lần nầy tôi mới biết người San Jose 
có nụ cười, ánh mắt thân thiện, hiếu khách làm 
tôi lưu luyến không quên.  
 Lúc tôi đến sân bay San Francisco, trời se 
lạnh. Mặt trời đã bị sương mù che phủ. Trước 
mặt tôi là một ngọn đồi thoai thoải tiếp nối 

với chân trời. Không khí San Francisco lạnh 
hơn Santa Ana. Tại Orange County, buổi sáng 
lạnh và sương mù bao phủ. Nhưng trưa nắng 
lên làm vạn vật ấm dần. Còn ở đây gió lùa 
thật lạnh. Anh Song Nhị nhất định muốn đi 
đón tôi dù tôi nói với anh tôi có thể tự đón 
taxi về. Anh và chị Ngọc Bích là hai người 
bận rộn, lo lắng cho tôi nhiều nhất làm cho tôi 
cảm động.  
 Tội nghiệp anh Song Nhị bị lạc đường 
khi lái xe đi đón tôi. Buổi chiều trôi đi rất 
chậm. Khi anh tìm được tôi thì cũng đã 
5:00pm. Trên xe anh còn có nhà thơ Ngọc 
Bích. Người mà tôi nghe tiếng nhưng chưa 
bao giờ biết mặt.  
 Anh Song Nhị và chị Ngọc Bích đưa tôi 
đi ăn vì sợ tôi đói, và tối thì tôi đến nhà chị 
Ngọc Bích để trú ngụ. Thế là tôi trở thành 
người khách của căn nhà lãng mạng, nhộn 
nhịp vui tươi và trồng đầy hoa của chị. Hoa 
hồng, hoa cúc, hoa Quỳnh, hoa phong lan… 
Hoa nơi đây đẹp, xanh tươi và hoa hồng nở to 
bằng bàn tay xoè rộng, toả hương thơm ngát. 
Từ trong nhà cho đến ngoài ngõ và hành lang 
của nhà chị trồng đầy hoa. Tôi gọi đùa đây là 
vườn địa đàng của nhà thơ Ngọc Bích. Chị 
sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, gọn, xinh xắn 
và yên tĩnh nơi dành cho người già. Trong nhà 
còn có chị Liên, một người phụ nữ hiền hậu, 
chân chất mà tôi cũng rất mến chị. Tôi yên tâm 
vì nhà chị toàn là phe “tóc dài” tha hồ “quậy”. 
Chị Ngọc Bích không bao giờ buồn vì điện 
thoại luôn reo lanh lảnh. Mọi người đi tìm chị, 
hỏi chị để giúp cộng đồng cái nầy, giúp các 
văn thi hữu cái kia. Chồng chị là một sĩ quan 
Hải Quân đã từng phục vụ trong quân đội Hoa 
Kỳ tại Việt Nam. Mối tình của chị cũng có gì 
đó giống với hoàn cảnh của nhà văn Nguyễn 
Thị Ngọc Dung. Lòng chị mở rộng với tất cả 
các văn thi hữu. Ai đến đây cũng được đón 
tiếp như người thân lâu năm mới về. Chị dành 
cho tôi một góc nhỏ để ngả lưng qua đêm. Tôi 
như thông cảm hiểu thấu được nỗi lòng của 
những người phụ nữ Việt Nam ôm trong tay 
bốn đứa con mà phải đành đoạn chia ly với 
người mình gọi là chồng. Thú thật, không ai 
muốn tự mình chặt đứt tay chân mình để trái 
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tim rớm máu, đau khổ một đời. Và chẳng ai 
muốn những đứa con mình phải chia lìa cha 
hoặc mẹ. Nhưng trớ trêu thay, những người 
phụ nữ một đời thương yêu chồng con đã phải 
đoạn lìa tất cả để tìm một hạnh phúc mới và 
làm lại cuộc đời. Họ dũng cảm nuôi dưỡng các 
con nên người bằng đôi bàn tay gầy yếu. Thời 
đó, ai thấu hiểu, ai thông cảm? Ai chia sẻ cho 
mình khi xã hội còn quá khắt khe? Hai người 
phụ nữ tình cờ tôi quen biết đều có tài văn thơ, 
và đã để lại cho tôi mối thiện cảm. Nói đến đây 
tôi lại nhớ Miên Du Đà Lạt, cô bạn của tôi 
cũng một đời long đong, lận đận tình duyên… 
Chỉ có ai từng sống trong cảnh côi cút như tôi 
mới thấu hiểu được nỗi lòng của những người 
phụ nữ một mình chèo ghe trên sóng gió cuộc 
đời. Có ai đó dè bỉu, chê bai, chỉ trích… 
Nhưng những người thích chê bai, họ chưa bao 
giờ dám soi gương nhìn lại khuôn mặt mình thì 
có sá gì đâu những tiếng thị phi của người đời! 
 Đêm tôi ngủ tại nhà chị, tôi nghe tiếng 
gió lùa như tiếng thở của đêm. Ban ngày chị 
đưa tôi đi vòng vòng trong các tiệm thực 
phẩm để mua cho được món tàu hủ nước 
đường mà thôi thích ăn. Hai chị em tỉ tê tâm 
sự chuyện văn thơ, chuyện đời, chuyện hoa 
lá, cây cỏ. Và tôi còn được xem trang Blog 
của chị với nhiều bài thơ và những kỷ niệm, 
hình ảnh chị chắt chiu cất giữ làm kỷ niệm.  
 Trưa thứ Năm 20/10, khi chị Ngọc Bích 
vừa đậu xe gần nhà hàng Cao Nguyên, tôi 
thấy một ông cụ nhỏ nhắn, có nét mặt phúc 
hậu và đôi mắt sáng. Vừa thấy chị Ngọc Bích, 
ông đã cười rất tươi. Chị Ngọc Bích giới thiệu 
với tôi đó là nhà thơ Tú Lắc. Tôi rất vui khi 
gặp được người mà tôi hằng mến mộ tài năng. 
Tại nhà hàng Cao Nguyên, tôi có cũng gặp 
được tất cả các văn thi hữu trong Ban Tổ 
Chức của CSTV Cội Nguồn: Song Nhị, Lê 
Văn Hải, Ngọc Bích, Lê diễm, Cao Ánh 
Nguyệt, Phạm Bằng Tường, Chinh Nguyên, 
Cung Diễm, Huệ Thu, Cao Sơn, Thư Sinh, 
Trần Hữu Từ. Buổi ăn trưa, họa sĩ Lê Văn 
Hải đã khoản đãi chúng tôi. Tôi thật cảm kích 
sự rộng rãi và tấm chân tình của anh dù tôi 
mới gặp anh lần đầu. Tôi tự nhủ lòng sẽ có 

ngày đền đáp ân tình của tất cả qúy anh chị 
dành cho tôi. 
 Buổi ăn tối hôm đó, chúng tôi đến nhà anh 
Song Nhị, tôi lại quen thêm ông T.S. Lê Đình 
Cai. Và gặp lại nhà văn Duy An Đông.  
 Ngày thứ Sáu 21, như lời Mẹ tôi dặn dò 
là tôi phải đi thăm một người bạn của Mẹ tôi. 
Bà đã trên 85 tuổi. Tôi biết bà đã quá già yếu 
bệnh tật. Nếu lần nầy, tôi không đến thăm bà 
thì thật đáng trách. Vì có thể tôi sẽ không bao 
giờ còn gặp lại bà. Tôi không biết mua quà gì 
để tặng bà. Tôi đành mua thanh long, nhã n, 
cam đến biếu bà làm quà. Đã hơn ba mươi 
năm tôi chưa gặp lại bà. Dù không còn nhận 
ra tôi là ai. Bà vẫn ôm tôi thật chặt và hôn lên 
má tôi như tìm lại một đứa con gái đã đi thật 
xa. Tôi chia tay với bà sau bốn mươi lăm phút 
ngồi nghe bà kể chuyện ngày xưa… sao quá 
ngậm ngùi. 
  Ngày thứ Bảy, tôi, nhà thơ Mạc Phương 
Đình, nhà thơ Song Nhị đến đón Miên Du và 
anh Nguyễn Hà tại trạm xe bus Hoàng. Anh 
Hà và Miên Du trở thành bạn của nhau. Tôi 
mừng vì Miên Du rất mến anh. Anh Hà được 
chị Mơ đón về. Còn tôi, Miên Du, Song Nhị, 
Mạc Phương Đình phải đến nhà hàng Cao 
Nguyên vì anh Duy An Đông, Mặc Giao và 
Ngọc An đang chờ tôi. Bửa ăn rất gọn và 
nhanh vì tôi phải trở về nhà họp với anh Song 
Nhị, và chị Ngọc Bích. Tôi “vác” theo cô bạn 
nhà thơ, kiêm nhạc sĩ của tôi về nhà chị. Thế 
là hai tư tưởng lớn gặp nhau. Một nhà thơ 
tuổi đời đã trên bảy mươi như trẻ lại hai mươi 
tuổi. Chị  nói cười, đùa nghịch với cô bạn phá 
phách, vui tính của tôi. Cả hai say sưa trao 
đổi thơ văn, bồng bềnh trên mây và quên cõi 
ta bà đầy nỗi buồn lo toan. Tôi yên lặng lắng 
nghe và thỉnh thoảng góp một vài câu. Chị 
Ngọc Bích nói với tôi rằng tôi đem Miên Du 
đến đây rất ăn ý và hợp với chị. Đã vậy, ca sĩ 
Thu Tâm, một QGNT cũng đến thăm chúng 
tôi. Ba nhà thơ “nhớn” gặp nhau và thơ chảy 
ra lai láng… muốn ngập lụt căn nhà. 
 Tối đến, Miên Du không thèm ngủ. Cô 
nàng bắt chị Ngọc Bích ngồi họa thơ đến hai 
giờ sáng. Tiếng cười nói của hai nhà thơ văng 
vẳng bên tai tôi. Tôi muốn thức để phụ hoạ, 
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nhưng mắt tôi đã nhắm lại. Tôi ngủ một giấc 
bình yên. 
 
TÔI MANG MÙA THU ƯỚT MI  
VỀ SAN JOSE 
Ngày gặp tôi đầu tiên, nhà văn Thư Sinh nói rằng 
“Phong Thu mang mùa thu và nước mắt đến San 
Jose”. Mùa thu San Jose chỉ thấy lác đác vài 
chiếc lá vàng. Không khí rất ấm áp và dễ chịu. 
Trời chỉ âm u một chút vào buổi sáng nhưng 
không khí mát lạnh, hoa vẫn nở khắp nơi. 
 Ngày 23 tháng 10, lúc 1:00 pm, tại hội 
trường Vivo 2272 Quimby, buổi ra mắt quyển 
sách song ngữ “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi” đã 
diễn ra trong bầu không khí ấm áp, vui tươi 
và thân mật. Quan khách và văn thi hữu đã 
đến khá đông. Tại bàn bán sách ở cửa ra vào, 
Phong Thu, Ngọc Bính, Miên Du Đà Lạt, Thu 
Tâm, Kim Chung đã chuẩn bị đón tiếp khách 
và bán sách. Tôi ký sách liên tục. Một điều 
làm cho tôi quan tâm là những người ra tham 
dự đủ mọi thành phần, lứa tuổi khác nhau và 
họ luôn nở những nụ cười thân mật, dễ yêu. 
Sách đã bán hết trong vòng một tiếng đồng 
hồ. Trong dịp nầy tôi gặp gỡ rất nhiều văn thi 
hữu, giới truyền thông Bắc CA.  
 Nhóm QGNT cũng đã có mặt để động viên 
và ủng hộ tôi như Nguyễn Hà, Đỗ Mơ, Huỳnh 
Minh Trí, Vũ Khắc Thông và phu nhân, anh 
John Phạm, Kim Cúc, Thúy Nga, Mai Viết 
Khánh, ca sĩ Lệ Hằng, ca sĩ Thu Tâm. Trong 
dịp nầy, tôi cũng biết được tài ăn nói của các 
diễn giả: Lê Văn Hải, Cao Ánh Nguyệt, Trần 
Khải Thanh Thủy, Song Nhị, Diên Nghị, Miên 
Du Đà Lạt, Thư Sinh, Hồng Hà… 
 Chương trình ra mắt sách kết thúc vào lúc 
4:00 pm. Miên Du phải trở về Nam CA. Tôi và 
quý văn thi hữu CSTV Cội Nguồn lại kéo đến 
nhà anh Song Nhị dự tiệc chia tay. Nhà thơ Tú 
Lắc vừa uống rượu vừa ngâm thơ tình và thơ 
chua làm ai cũng cười. Ông hỏi tôi tên Phong 
Thu có nghĩa là gì? Tôi trả lời rằng “ai cũng 
nói là gió mùa thu”. Nhà thơ lắc đầu giải thích 
“phong có nghĩa là gói lại” như vậy Phong 
Thu là “gói cả mùa thu”. Tôi thấy lời giải thích 
của ông thật chí lý. Nhà thơ Huệ Thu kể 
chuyện vui trong chuyến về Việt Nam làm 

đám tang cho Mẹ. Các cậu thanh niên gọi chị 
là bà ngoại. Khi chị nói chị là Việt Kiều thì 
chẳng ai tin vì “bà ngoại” ăn mặc cũng bảnh 
lắm nhưng chân thì mang dép ba quay… nên 
các cậu gọi “bà ngoại” là Việt Kiều “dỏm”. 
Chị nói xong thì cười ha..ha… có vẻ khoái chí 
lắm. Chị Hoài Niệm ngâm bài thơ rất hay. Tiệc 
tàn mà tình như còn đây.  
 Chiều đó, tôi đem bó hoa đến tặng cho 
phu nhân anh Song Nhị và có dịp nói chuyện 
với chị. Chị bận rộn suốt ngày để lo thức ăn 
cho khách. Thấy tôi chị rất vui và hai chị em 
bỗng thấy gần gủi như quen nhau đã lâu. Tôi 
không ngờ chị trẻ đẹp và hiền hậu đến mức 
làm tôi sững sờ. Người phụ nữ “vọng phu” 
nầy đã làm cho tôi xúc động khi đọc tác phẩm 
“Nửa Thế Kỷ Việt Nam” của anh. Tôi thấy 
mình nhỏ bé khi nhìn thấy nét đẹp và phong 
cách của chị.  
 Tối đến, anh Song Nhị đưa tôi đến đài 
truyền hình Quê Hương để thu hình. Tôi đã 
gặp được anh Nguyên Khôi và chị Đoan 
Trang. Người xướng ngôn viên duyên dáng 
nầy đã từng đọc truyện ngắn “Sài Gòn Mưa 
Vẫn Rơi” của tôi trên đài truyền thanh. Giọng 
đọc của chị thật êm ái và truyền cảm. 
  
GIẢ TỪ THUNG LŨNG HOA VÀNG 
Buổi sáng tạ từ, anh Song Nhị đến đón tôi và 
đưa ra sân bay. Khi tôi đi, chị Ngọc Bích vẫn 
còn say giấc điệp. Tôi không muốn đánh thức 
chị dậy vì sợ chị mất giấc ngủ. Và vì những 
ngày lo cho tôi. Chị cũng đã thấm mệt. Tôi 
chia tay anh Song Nhị mà lòng còn vấn 
vương vì cái tình và lòng tốt của anh. 
 Khi tôi trở về Baltimore, “người yêu” tôi 
ra đón nhưng hai nhóc thì ở nhà chờ. Tôi về 
đã mười giờ đêm. Hai con chó con ôm mẹ 
hôn tíu tít và nói rằng “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ 
lắm lắm!…”. Trái tim tôi ấm lại và cũng 
thoáng buồn khi nghĩ về những người Mẹ tôi 
đã gặp trong chuyến đi vừa qua.  
Tôi mệt nhưng vẫn ngồi vào computer mở 
email và thấy hộp thư đã bị nghẹt vì email 
quá nhiều. Bạn bè gởi hình ảnh, thư cho tôi 
tới tấp… Những lời chúc mừng và những bài 
thơ. Nhà thơ Ngọc Bích đã làm bài thơ tặng 
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tập thơ của cố nhà thơ Hà Thượng Nhân và 
CD nhạc “Tình Thơ và Nốt Nhạc” của Cao 
Minh Hưng.  

cho “Người Tình Một Đêm” (mà không phải 
cho tôi…). Tôi xin trích bốn câu đầu mà tôi 
thích nhất:  
Gửi người " Em gái một đêm "  Xin đa tạ những nụ cười bạn bè gởi lại 

trong tim tôi. Xin đa tạ những vòng tay thân 
ái, những nụ hôn và những bửa ăn đậm đà 
tình bằng hữu.  

Tuy không chung gối, chẳng chung chăn 
Cân nhắc: tình riêng cứ nặng dần 
Nửa kiếp, gần chung nhau số phận 
Một đời đeo đuổi hỡi thi nhân!...  Tôi ước mong sẽ trở lại thăm Nam-Bắc 

California để nhìn thấy những người bạn thân 
thương và nhóm văn thi hữu trong CSTV Cội 
Nguồn. Và có thể, tôi sẽ được đến nhà chị 
Ngọc Bích, được nằm trong một góc nhỏ ngủ 
qua đêm. Để đêm đêm, tôi có thể ngửi được 
mùi hoa và nghe tiếng gió lùa bên khung cửa 
mùa thu.  

 (Ngọc Bích) 
 Lần nầy trở về, tủ sách tôi có thêm những 
quyển sách qúy của những tấm lòng yêu văn 
thơ, chữ nghĩa gởi tặng: Hai tập Phong Thủy 
và hai CD của Nguyễn Phúc Vĩnh Tung do chị 
Kiều Mỹ Duyên tặng, tập truyện “Hai Tấm 
Thẻ Bài” của tác giả Phương Duy, tập truyện 
“Hương Bồ Kết” của nhà văn Hạo Nhiên 
Nguyễn Tấn Ích, hai tập thơ “Ru Người Ru 
Đời” của nhà thơ Mạc Phương Đình tặng tôi,  

Phong Thu 
Maryland, ngày 08/10/2011 

      

 
NHÔÙ NHAØ THÔ QUYØNH ANH 

Vaên Thi Só Nhaïc Só taïi Toøa Soaïn Coû Thôm Taân Nieân 2007  - Haøng ngoài:  Nguyeãn Thò Ngoïc Dung, 
Quyønh Anh, Vi Khueâ, Tröông Anh Thuî, Hoaøng Dung, YÙ Anh.  Haøng ñöùng:  Phan Anh Duõng,  

Haø Bænh Trung, Phan Khaâm, Nguyeãn Laân, Buøi Thanh Tieân.     

SOÁ 57                                                                                                                                                  171 



Ñoùn Xuaân Hai Theá Heä 
-------------------------------- 

Dieãm Chaâu (Caùt Ñôn sa) 

 Tết sắp đến rồi...  
Hoa chăm chú đứng nhìn vào cuốn lịch 

gắn trên tủ mà thầm lo lo. Bởi vì Tết nay, 
có bố mẹ chồng từ Việt Nam qua đây, ở lại 
ăn Tết với gia đình Hoa trong một tháng, 
sau đó ông bà lần lượt đến nhà chú Bình và 
cô Phương, em của ông xã Hoa, ở thêm hai 
tháng nữa rồi mới về. 

Sở dĩ họ chọn nhà Hoa để đón Tết, bởi vợ 
chồng Hoa sống tại California, lại là nơi có 
đông người Việt cư ngụ nhất trên đất Mỹ, khí 
hậu ấm áp, thức ăn ê hề, cửa hàng tạp hóa, 
chợ búa rộn rịp không kém chi quê nhà. 

Bà già chồng nghe nói ngoài phố có 
nhiều bà cụ đội nón, và nhiều ông già chống 
gậy tự nhiên đi bộ qua lại, rồi thành phố lại 
gần Las Vegas, thủ đô cờ bạc tuyệt đẹp mà ai 
từ Việt Nam qua Mỹ, hay trên thế giới đều ao 
ước muốn đến một lần cho biết, không coi 
chết uổng!!! cũng đủ thích! 

- Con đừng lo gì hết, ba mẹ chỉ cần nhìn 
vài lần là biết ngay, đi bộ là nghề của mẹ! 

Bà già quên rằng đường xá ở Mỹ to lớn, 
không như đường quê Việt Nam. Cái xứ Biên 
Hoà nhỏ xíu, ra đầu đường có rạp Cinema, cứ lấy 
đó làm chuẩn, hay leo xe ôm để họ đưa về nhà. 

Hoa đem mối lo chia xẻ với chồng, thì 
Chân gạt đi: 

- Bố mẹ anh thoải mái lắm, sao cũng 
được! Em đừng có lo! 

Ðừng có lo! Nói nghe dễ! Có ông bà già 
chồng ở trong nhà, chẳng lẽ buổi sáng cứ nằm 
ườn ra đó mà lim dim cho đã tấm thân, như 
mọi khi nhà không có ai! 

Hoa cãi ngay: 
- Bộ ba má anh không ăn sáng à? 
- Có chứ. 
- Rồi ai làm cho ông bà ăn? 
- Thì mẹ anh! 
Hoa "hứ" lên một tiếng!  

- Bà biết gì mà làm? 
- Em đừng có coi thường, mẹ anh nấu ăn 

ngon không thua nhà hàng, còn ngon hơn em 
nhiều đó! 

Hoa nói câu trước ý chỉ là đồ đạc, cách 
dùng máy móc hiện đại trong bếp núc, bà 
không biết xử dụng, chứ không phải là chê bà 
nấu dở! Nhưng lời nói của Chân làm Hoa 
bực, nàng trả đũa: 

- Xí, mẹ anh nấu ngon chắc vì cho bột 
ngọt cả đống chứ gì! 

Câu nầy nàng nói theo vở "hài kịch" mà 
Hoa vô tình coi được trên "Net". Có vậy mà 
hai vợ chồng giận nhau cả một ngày! Nhưng 
giận rồi lại hòa. Những ngày gần đây, hai 
người hay bàn về chuyện ông bà già qua chơi, 
ở lại trong nhà. Khi thì lo, khi thì ngại, lúc sợ 
cái nầy cái kia. Tựu chung, vì Hoa chưa từng 
quen biết hay gặp bố mẹ chồng.  

Chân là con cả trong nhà, nhưng cũng chỉ 
hơn hai đứa em vài tuổi. Lấy vợ cũng sau tụi 
nó. Chân làm kỹ sư trong hãng máy bay 
Boeing, lương cao nên chàng muốn Hoa ở 
nhà săn sóc nhà cửa, nấu cơm vì Hoa có đi 
làm , thì cuối năm tiền thuế cũng lấy hết! 

Vì thế Hoa nghe lời Chân, ở nhà lo việc nội 
trợ nhưng nàng cũng làm thêm tiền mặt bằng 
cách "design" những đồ trang sức do các bạn 
đặt, cho lũ bạn ngày xưa trong trường, trong 
hãng, hay những người quen được giới thiệu. 

Công việc nầy Hoa rất thích, vì nàng có 
cơ hội tiếp tục "enjoy" sở thích nghệ thuật của 
mình. Mỗi ngày, sau khi ăn trưa, Hoa đóng 
cửa phòng làm việc cho đến bốn giờ chiều, 
mới ra bếp để chuẩn bị cơm nước cho chồng. 

Hoa đã nghe Chân nói sơ qua về Bố Mẹ 
chồng, là người "chân quê" thành thật, mẹ 
lanh lẹ nhưng nói hơi nhiều! và nàng cũng đã 
trực tiếp nói chuyện bằng phôn với ông bà khi 
ngày cưới. Nàng thấy bà cũng vui tính. 
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Nhưng đó là vì ở xa. Bây giờ ở chung nhà, 
không biết có trở ngại không đây? 

Dù lo lắng, nhưng rồi Hoa cũng phải dọn 
dẹp nhà cửa, lau chùi phòng tắm, cắt cỏ tỉa 
cây phía đàng trước, đàng sau... Đâu đã xong, 
còn phải lau cái bếp mà Hoa chúa ghét nữa! 

Trước ngày cha mẹ đến, Hoa ra chợ mua 
hoa tươi về cắm đầy nhà cho vui vẻ, Hoa còn 
làm thêm bánh "cup cake" để chưng trên bàn 
và cho thơm nhà. 

Trước khi ra sân bay, Hoa phải dậy sớm 
nướng con gà để trong lò sẵn đó, bào rau làm 
gỏi, nấu thêm nồi súp khoai tây cà rốt, là món 
nghe nói ông bà già thích ăn. 

Hai vợ chồng có mặt tại phi trường trước 
giờ máy bay đến nữa tiếng. Ngồi chờ mà Hoa 
mệt quá sức! Mấy ngày nay vì hơi bị cảm, lại 
phải dọn dẹp nhiều, nên Hoa không ngủ đủ, 
làm cho nàng cảm thấy dật dừ, ngủ gục! 

- Ba má anh đến ở nhà mình, làm cho em 
lo phát bịnh! 

Chân cau mày: 
- Ðã bảo đừng có lo, cứ coi như là ngày 

thường... ai bảo em lo quá làm gì! 
- Hay là anh vào trong đó, em ngồi đây 

ngủ một lát! 
Nhìn thấy Chân lườm thật cáu, Hoa đành 

phải đứng dậy đi vào gần phía trong hàng rào 
cản chút nữa, cho dễ nhìn thấy hơn. Nàng 
nghĩ mình không hăng hái cũng kỳ! 

Một tiếng sau, Hoa đối diện với cha mẹ 
chồng. Ông thì ít nói, còn bà rất khoẻ mạnh. 
Xem ra ông bà đều nhìn trẻ hơn số tuổi mà 
Chân đã nói cho Hoa biết. 

- Chào Ba má. 
- Chào con. 
- Ba má đi máy bay có mệt không? 
Bà già cười to: 
- Con nhỏ nầy hỏi tức cười! Sao không 

mệt! Máy bay bay lâu thiệt lâu. Tụi tao già rồi 
chứ có phải là trẻ trung gì nữa đâu! Tê cả mông! 

Hoa cụt hứng. Chân lăng xăng bên ông 
bà, nét mặt anh chàng vui thấy rõ. 

Ngồi trên xe về nhà, bà già than, bà hay 
có tật xưng hô với mấy đứa con là "mày tao": 

- Ê Chân, nhà ở đâu mà xa quá vậy, mậy? 

- Dạ, từ phi trường về đến nhà khoảng 
hơn một tiếng mẹ ạ! 

- Sao không kiếm chỗ nào gần phi trường 
mà ở! 

Nghe mẹ nói, Chân cười dễ dãi: 
- Như vậy thì đi làm xa lắm mẹ ơi! 
Hoa ngồi im nghe gia đình nhà chồng nói 

chuyện. Nàng không xen vào sợ bị cho là nhiều 
chuyện! Công nhận bà già cái gì cũng nói, cũng 
phê bình! nói mà không có hàng rào cản! 

Khi xe quẹo vào nhà, bà lại tặc lưỡi: 
- Trời ơi, có hai vợ chồng mà ở cái nhà gì 

to thế cơ à! 
- Không to đâu mẹ. Nhà nầy có ba phòng 

ngủ chứ mấy! 
- Bên Việt Nam cũng phải ba chục người 

ở mới vừa! 
Ông già can: 
- Thì bên Mỹ phải khác với bên mình 

chứ. Bà nói nghe thế nào ấy! 
Hoa cười thầm trong bụng. Giờ nầy mới 

nghe ông già phát một câu hợp ý. Mẹ chồng 
vẫn tiếp tục: 

- Ối giời ơi, cái vườn to quá, cây nầy tỉa 
con voi phải không con?  

- Dạ, con voi đó má. 
- Sao cái vòi nó tròn thế? Mông lại to thù 

lù thế kia! Chà, đất rộng như vầy tha hồ trồng 
rau muống mí lại cà pháo, mồng tơi. 

Bà quay sang Hoa, mắt sáng rỡ: 
- Mẹ có đưa theo hột giống mồng tơi, cà 

pháo, rau muống, húng quế... đủ cả con ạ, để 
làm quà cho cả nhà ta. Thế là nhà mình không 
sợ thiếu rau! 

Vừa vào nhà, là ông bà cùng mở cửa đi ra 
ngay vườn phía sau ngắm nghía. Trong lúc 
hai ông bà chỉ chỏ bàn bạc, Hoa phụ chồng 
mang va ly vào trong, và sau đó ra bếp để 
chuẩn bị hâm nóng, dọn thức ăn đãi cha mẹ. 

Mùi thơm của con gà nướng làm cho mẹ 
chồng chạy vào. Bà hít mũi: 

- Gà nướng à? thơm thế. 
Hoa cười, chắc là món nầy bà sẽ thích 

lắm đây. Nhưng nụ cười của nàng chợt tắt, 
khi thấy mẹ chồng bưng cả cái khay nướng 
gà, trong đó là phần nước sốt có rất nhiều mỡ 
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mà Hoa chưa kịp đổ bỏ đi, bà đổ vào đầy cả 
đĩa gà Hoa vừa chặt. 

- Nước béo ngon quá, váng cả mỡ lên đây nầy! 
- Trời ơi, không ăn nước mỡ nầy được 

má ơi,  sao má đổ vào làm gì! 
- Phí của trời, ngon thế nầy sao lại đổ đi! 

Bên Việt Nam nhiều người không có mà ăn, chỉ 
mong có chút nước sốt nầy mà chan với cơm! 

- Bên Việt Nam khác, bên đây ăn kiểu đó 
chết sớm! 

- Thì bây không ăn để đó mẹ với bố ăn. 
Chân vừa ra nhà bếp, nghe mẹ và vợ đối 

thoại, thấy mẹ có hơi giận, vội lại sát bên Hoa 
hất nhẹ vào tay nàng một cái, ra điều thôi cứ 
kệ bà đi. 

Nhìn những miếng thịt gà, Hoa cũng 
thèm nhưng ăn rất ít, vì nước mỡ tiết ra từ con 
gà, bây giờ lại tràn ngập ngấm vào từng thớ 
thịt. Ngon thì có ngon, nhưng cả Hoa và Chân 
cùng sợ, vì cả hai kỵ ăn nhiều đồ béo sẽ bị lên 
cholesterol, quen rồi!  

Uổng công Hoa cẩn thận kê con gà lên 
cao, để cho mỡ rớt hết xuống dưới! 

Chân cũng muốn cản bố mẹ ăn mỡ béo, 
nhưng thấy chưa tiện nói trong lúc nầy. Dù 
sao bố mẹ mới qua, phải tế nhị một chút! Cứ 
để cho ông bà vui rồi từ từ nói sau. 

Hoa dù bực, nhưng cũng phải tiếp cho ba 
má chồng. Hết xới cơm rồi chan súp. Hai ông 
bà khen luôn miệng. 

- Canh ngon hơn cỗ tiệc nấu đấy! 
- Con nấu ăn được lắm. Thằng Chân nhà 

bố mẹ có phước. Lâu lắm rồi bố mới được ăn 
lại súp Ðà Lạt có đủ cả cà rốt, khoai tây lẫn 
bắp su. 

Tiếng của ba chồng vang lên. Hoa thầm 
cám ơn ông, và khiêm nhường: 

- Dạ, con cũng học trên Internet thôi. Bên 
đây rau cải trong tiệm họ bán cũng tươi lắm ba. 

- Ừ, bên Việt Nam mẹ hay nấu canh cua 
rau đay, canh cá khoai, canh khổ qua… ít khi 
nấu súp cho bố ăn. Món gỏi tôm thịt nầy con 
làm cũng ngon lắm, rất vừa miệng. Mấy con 
tôm bên đây to nhỉ? Ăn cơm ngon lại nhớ đến 
lũ ăn mày trước nhà mình, cũng tội nghiệp, 
nơi thì quá dư thừa thực phẩm, chỗ thì đói 
khát thảm thương! 

- Dạ, mỗi nơi mỗi cảnh ngộ. 
- Bố mẹ cũng cám ơn Trời chúng con qua 

được bên đây đời sống no đủ. 
Mẹ chồng bàn: 
- Khi nào về Việt Nam, nhớ giúp cho trẻ 

con ở phía sau xóm nhà mình với! 
- Giúp cái gì mẹ? 
Chân hỏi, bà Thinh bàn: 
- Thì con mua sách vở, bút màu, kẹo 

bánh phát cho chúng nó. 
- Dễ mà mẹ, vậy con mua mẹ đi phát nhé! 
- Cái thằng...  
Ở bên nhau vài ngày, Hoa thấy được tính 

tình, tức là cái tâm của ông bà Thinh rất tốt, 
nhưng cách thức sống thì trái ngược với nàng! 
Chỉ tội hai nền văn hóa, cách ăn uống, phong 
tục, tập quán khác nhau. Nhất là ông bà lại ở 
tỉnh, không phải là dân giàu có tiêu xài thả 
cửa để biết nhiều việc. 

Vì Chân đã năn nỉ Hoa trước rồi , nên 
mọi chuyện phải "chín bỏ làm mười"! Vì thế, 
nên cũng có đỡ phần nào. 

 
Hôm nay Hoa chở bố mẹ chồng đi chợ 

Mỹ. Lên xe, Hoa phải nhắc nhở ông bà từ cài 
giây an toàn, cho đến khi băng qua đường 
cũng phải đi vào con đường người ta vạch sẵn 
cho người đi bộ an toàn. 

- Lắm chuyện, bên Việt Nam muốn băng 
qua đường là đi, không có chờ gì hết! 

Nghe bà nói, Hoa rùng mình. Nàng coi 
trên “Nét”, thấy xe cộ nối tiếp nhau chạy 
hùng hục như vậy, mà làm sao có thể qua, 
nếu không "quen"? 

Ba người loanh quanh trong chợ một lúc, 
rồi khi Hoa mắc đợi ông bán thịt cân thịt, thì 
hai ông bà không chịu chờ, tẻ ra, mỗi người 
một ngả. 

Mua thêm vài thức cần dùng để nấu phở, 
Hoa đẩy xe ra quầy tính tiền. Xong rồi, nàng 
đem ra xe cất thức ăn vào cốp, rồi mới trở vào 
trong chợ kiếm bố mẹ chồng đi về. 

Hoa tìm thấy bà Thinh nơi hàng bán mỹ 
phẩm. Thấy nàng, bà có vẻ hơi giật mình. 

- Cái gì vậy mẹ? 
Bà Thinh lúng túng không nói. Hoa càng 

sinh nghi. 
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Cuối cùng ông già thố lộ: 
- Mẹ bây nhặt được một ống son môi. 
- Má lượm ở đâu? 
- Thì ngay chỗ bây đứng, dưới đất đó. 
- Ðâu, má đưa con coi. 
Bà Thinh mở bóp lấy ống son đưa ra. Bên 

ngoài vẫn còn lớp giấy kiếng bao bọc, chứng 
tỏ đây là son mới ở trên kệ bị rớt xuống, chứ 
không phải của ai làm rớt! Hoa vội nói: 

- Không được lấy đâu mẹ, đây không 
phải là đồ của ai bị rớt, mà đồ chưng trong 
tiệm người ta làm rơi xuống rồi không chịu 
nhặt lên. Mình mà lấy rủi tụi nó xét, thì sẽ bị 
cảnh sát đến làm biên bản! 

- Mình lượm dưới đất mà! 
- Lượm dưới đất mà trong tiệm người ta 

cũng không được lấy! Chừng nào má đi ngoài 
đường, lượm được đồ hãy hay! 

- Thôi đừng có ham, lại phiền toái bây giờ! 
Ông Thinh lên tiếng. Bà Thinh đi về, 

nhưng lòng cứ tiếc thỏi son lượm được phải 
bỏ lại. Hoa suy nghĩ một lát, rồi hỏi: 

- Má có thích ống son đó không? Hay là 
con vào mua tặng má một thỏi ? 

- Thôi thôi, tưởng của ai rớt thì mình 
lượm, không thì thôi! 

Bà ngồi im có vẻ không vui, Hoa nhắc bà 
cài giây an toàn mấy lần mà bà chẳng nghe! 
làm cho nàng cũng nổi sùng! 

Về đến nhà, Hoa khệ nệ  bưng mấy bao 
siêu thị vô bếp. Hai ông bà già thì rút vào 
phòng ngủ.  

"Họ đi ngủ còn sướng hơn là ra bếp 
giúp mình!" 

Mẹ chồng và con dâu nấu ăn không hạp 
nhau. Hoa nấu theo kiểu người Nam, món ăn 
mặn mặn, ngọt ngọt... còn bà Thinh thì nấu mặn 
thè lè! Bà người Bắc ăn nước mắm nguyên chất 
không pha. Nước mắm của Hoa làm để chấm 
rau, bà chê ngọt ngay, ăn không vô! 

Ăn món gì ông bà cũng rót thêm nước 
mắm. Họ không bắt bẻ chuyện nầy được, vì 
Hoa viện lý do bị cao máu, không thể ăn 
mặn! Thật ra thì hai vợ chồng chỉ ngừa trước 
thôi, chứ chưa bị bịnh gì hết. Biết tính ý ông 
bà, nên Chân mua một chai nước mắm ngon, 

mỗi bữa ăn, hay chế ra một chén cho cha mẹ 
chấm thêm... cũng dễ xử. 

Hoa rửa giá và rau thơm cho sạch. Làm 
việc nầy trước vì không muốn mẹ chồng rớ 
tay vào, lại cãi nhau. Bà già nói giá không cần 
rửa, vì người ta ngâm đậu xanh trong thùng 
cho nó nở ra giá, có dơ đâu mà rửa! 

Nhưng Hoa thì cứ rửa cho an tâm, nàng 
vẫn quen rửa giá, ít nhất là một nước. 

Còn rau sống hay rau thơm thì rửa rất kỹ. 
Bên đây người không tưới phân, nhưng họ lại 
xịt phân bón hoá học, những chất nầy cũng 
độc hại, phải cẩn thận. 

Hoa cười thích thú trong lòng. Những gì 
nàng lường trước mẹ chồng sẽ làm trái ý, thì 
cứ đợi không có mặt bà, là nàng làm hết. Khi 
bà ra đến nơi là xong rồi. 

Nồi phở thơm lừng. Hoa nấu phở cũng 
không tệ. Nhưng nàng dùng toàn thịt chứ 
không hầm xương như một số bà nội trợ. Nấu 
bằng thịt, nước phở không dễ bị chua. Bởi 
vậy khi bà Thinh ra bếp, thì phở đã sẵn sàng, 
và Chân vẫn chưa đi làm về. 

Bà cảm thấy đói bụng, hỏi: 
- Hôm nay nhà ăn phở à? 
- Dạ. 
- Vớt cho mẹ mấy cục xương ra ăn trước 

được không? 
Hoa kêu lên: 
- Chết, con nấu phở không hầm xương, 

nấu toàn là thịt không à. 
Sợ bà già nghi mình không cho bà ăn, 

Hoa đề nghị: 
- Hay là con múc một tô cho má ăn trước. 
Bà gạt ngay: 
- Thôi, để chờ thằng Chân về ăn luôn cho vui. 
Hoa thấy tội nghiệp bà, đề nghị: 
- Hay là con luộc thịt bò viên cho má một 

chén nhé. Cái nầy chấm với ớt sa tế cũng 
ngon lắm. 

- Ông ăn không? 
Ông Thinh lắc đầu: 
- Thôi, tôi đợi chốc nữa ăn cả nhà cho vui. 
- Vậy thôi, mẹ cũng đợi. 
Hoa lấy hũ hạt điều đem ra bàn, đổ ra cái 

đĩa nhỏ mời mẹ chồng. Bà Thinh nhìn những 
hạt điều, chép miệng: 
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- Bên đây cái gì cũng to ông nhỉ. Nhìn 
hạt điều kìa, hạt nào hạt nấy to tổ bố! Chắc tụi 
Mỹ nó bơm cái gì vào thức ăn nên tụi nó to 
thế! Không biết ăn vào có hại không? 

Hoa lắc đầu: 
- Không sao đâu má, đây là hạt điều bên 

Việt Nam làm mà. 
- Cái gì, thứ nầy là của Việt Nam à? 
- Dạ, con mua ở Costco, nhưng trên chai 

để là "Made in Vietnam". 
- Ồ, vậy thì tốt quá! 
Bà Thinh khen chê bất thường. Hoa cũng 

hơi hơi biết tính nết bà, nên không để ý.  
Một lát, Chân đi làm về, nghe mùi phở, 

chạy ngay vào bếp: 
- Hôm nay ăn phở hả em?  tốt quá, trời 

hơi lạnh mà ăn tô súp nóng là nhất rồi! Thơm 
quá đi. Thưa bố mẹ con mới đi làm về. 

Cả ba người ngồi vào bàn ăn, Hoa vào 
bếp múc phở bưng ra bàn. Bà Thinh đi vào 
bên cạnh, phán: 

- Tô của bố mẹ, để tự mẹ làm. 
Bà lại bên nồi phở nhìn vào, rồi kêu lên: 
- Trời đất, sao trong leo lẻo mà không có 

một chút nước béo nào hết vậy? Mầy vớt bỏ 
hết mỡ màng rồi à? 

- Con nấu thịt nạc, không có mỡ. 
- Nước phở sao tao nhìn giống nước luộc rau 

quá! Thế nầy thì có béo biếc gì đâu hở Trời! 
Chân nghe mẹ nói, xen vào: 
- Thì mẹ cứ ăn thử đi. Hoa nấu phở có 

tiếng ngon ở đây đó mẹ. 
Rồi Chân quay qua vợ nháy mắt một cái, ra 

chiều nhắc nhở : "Một sự nhịn chín sự lành..." 
- Cho anh một tô lớn, có nhiều thịt tái, 

gân và hành trần nghe cưng! 
Chữ "cưng" Chân cố tình chêm vào, để 

cho bố mẹ biết là mình rất cưng vợ. Mẹ 
thương mình thì nhường nhịn dâu! 

Chê thì chê, bà Thinh cũng làm cho bà và 
chồng mỗi người một tô lớn, bưng ra bàn 
thưởng thức. Cái tính bà hay nói, mà nói thì 
không nể nang gì ai. Bà nghĩ bà là cha mẹ, có 
quyền phê bình con cái tận gốc! 

Nhưng sau khi ăn, bà cảm thấy dù tô phở 
nhìn không béo bằng tô bên Việt Nam, hay 
phở bán ngoài tiệm, trên mặt lênh láng mỡ 

nhưng chất nước ngọt ở bát phở nầy thật 
thanh tao, ăn không ngán miệng. Nhất là bà 
không cảm thấy khát nước sau khi ăn. 

- Ừ, thằng Chân nói đúng! Phở thì không 
béo, nhưng ăn ngon, nước ngọt! 

Hoa cười tươi, bà khen là được rồi, còn 
cái tính thích phê bình, hay ý kiến vội vàng 
của bà thì Hoa không chấp. 

- Con nấu phở rất ít khi bỏ bột ngọt! 
Ông Thinh gật gù: 
- Phải đó, bố không biết nấu ăn, chứ Việt 

Nam họ hay nêm thêm bột ngọt lắm. Bố 
không thích chút nào, cho dù lúc mình ăn thì 
thấy ngon miệng. Cái gì cũng cho bột ngọt 
vào hết, nước mắm cũng pha bột ngọt! Sau đó 
một lúc là khát nước, tê tay chân, tức ngực! 

- Chắc bên mình không có nhiều thịt, họ 
phải dùng bột ngọt để thế, ngày càng thành 
thói quen. 

Bà Thinh thì suy nghĩ: 
- Ừ nhỉ, nấu phở mà không cho bột ngọt 

cũng ngon được vậy, đâu có cần phải tọng 
cho nhiều vào!!! 

- Cũng tùy thứ chứ má. Nếu nấu những đồ 
xào, đồ luộc... thì không cần phải dùng bột ngọt. 
Nhưng khi má nấu súp, thì cho vào nồi chút xíu 
thôi, nước sẽ đầm hơn, chỉ cần khoảng nửa 
muỗng cà phê cho nồi súp lớn là đủ! 

- Vậy thôi sao? 
Bà Thinh kể: 
- Có tiệm phở quen bên nhà, mỗi khi đến 

chơi, bố mẹ thấy họ cho sẵn vào mỗi tô phở 
cả muỗng cà phê “mì chính” lên trên đó! 

- “Mì chính” là gì hả má? 
- Là bột ngọt đấy, người Bắc gọi là “mì chính”! 
- Nghe nói mình xài thứ đó nhiều không 

tốt! Mà eo ơi, người ta đổ cả muỗng lên rồi 
nó có tan ra không? 

- Chắc có chứ. Mà sao bố mẹ ăn thấy 
cũng được! 

Ông bố chồng xen vào: 
- Bà mau quên quá, lần nào đi ăn phở về, 

bà cũng than là khô miệng, hay khát nước đó 
sao? Tại vì bột ngọt chứ gì nữa! 

Bà già chồng ngồi im, rồi bà lại bật miệng: 
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- Bữa hôm đi ăn phở trong tiệm về, mẹ cũng 
khát nuớc quá lại còn bị tê cái môi hơi vểnh lên. 
Bên đây họ cũng cho bột ngọt quá trời! 

Ông già chọc: 
- Mẹ bây không cần ăn bột ngọt thì cái 

môi cũng vểnh lên như thường! Có lúc nào 
ngậm vào được đâu! 

Bà Thinh lườm ông một cú tái tê! Ở nhà 
ông vẫn nói vậy với bà, nhưng không có ai 
nghe thì không sao! Còn đây con dâu đang 
ngồi đó, mà ông "chơi" bà một câu nghe thật 
bực! Bà lườm: 

- Nói vừa thôi nghe ông! 
Ông cũng cảm thấy mình lỡ chơi bà một 

câu hơi nặng, nên ngồi im với vẻ mặt hối hận! 
Hoa thu dọn chén bát, rồi rủ chồng: 
- Ði coi xi-nê không anh? 
- Ngày mai anh đi làm mà! 
- Thì coi xuất tám giờ, có hai tiếng rưỡi mà! 
Chân ngần ngừ: 
- Thôi, làm biếng quá, anh chỉ muốn coi 

tin tức chút xíu rồi đi ngủ. Tối hôm qua ngủ ít 
nên giờ hơi mệt! 

- Mai đi làm mà lại xem xi-nê giờ nầy! 
Vẽ chuyện... 

Nghe mẹ nói câu nầy, nhìn nét mặt Hoa, 
Chân đành phải cố gắng đứng lên: 

- Thôi, tụi con đi coi phim. Bố mẹ ở nhà 
ngủ trước, đừng đợi nhé! 

- Tối rồi mà đi đâu nữa con! 
Bà mẹ níu kéo. Hoa cũng cảm thấy xìu: 
- Ờ thôi, để cuối tuần đi cũng được. Em 

cũng... không muốn đi nữa! 
- Cái gì? Thiệt không, đừng có lo, anh 

không sao đâu! 
- Thiệt mà. Em nhớ có ba cuốn Magazine 

mới gởi tới hôm nay mà quên béng đi mất, 
em ở nhà coi báo cũng được. 

Biết vợ không nói dối, Chân thoải mái 
bưng ly nước ra xa lông ngồi coi TV. Mẹ 
chồng cũng hài lòng khi con cái ở nhà với 
ông bà. 

Ðã có lần hai người rủ ông bà đi coi 
phim, nhưng vào tới nơi , chẳng hiểu người ta 
đối thoại cái gì, dù thỉnh thoảng Hoa cũng 
dịch đôi chút cho bà hiểu, bà chán quá, từ đó 
không đi nữa. 

Buổi sáng hôm nay Hoa dậy trễ, vì tối 
qua thấy hai vợ chồng nghe lời bà ở nhà, 
không đi xi-nê, mẹ chồng đã hứng chí bảo: 

- Ngày mai con không cần dậy sớm. Mẹ có 
thể hâm phở lại cho bố mẹ ăn sáng được rồi. 

Nghe thằng Chân nói thường ngày, chín 
mười giờ con mới ngủ dậy, phải không? 

Hoa không trả lời vì không hiểu ý của bà 
Thinh muốn gì. Ông Thinh thêm: 

- Bố mẹ không muốn đảo lộn cuộc sống 
của con. Từ nay con cứ ngủ dậy như bình 
thường. Chỉ cần nấu cơm trưa và tối được rồi. 
Buổi sáng mẹ tự lo được. 

Hoa đưa mắt nhìn chồng. Chân hớn hở: 
- Vậy là từ mai vợ con không cần phải 

thức dậy sớm lo thức ăn sáng cho bố mẹ à? 
Có được không? 

Ông Thinh gật: 
- Ðược chứ! Mẹ ngồi không cũng buồn 

tay chân. Từ nay, cứ để mẹ lo cho điểm tâm 
cho bố buổi sáng là hay nhất. 

Vậy là Hoa khoái chí, trước khi vào 
phòng, còn cẩn thận chỉ cách cho bà Thinh 
vặn lò nấu, xử dụng "microwave", máy nướng 
bánh mì thêm lần nữa... cho dù bà đã biết làm 
sơ sơ rồi. 

Gần một tuần phải dậy sớm, buổi sáng 
hôm sau, Hoa ngủ đến gần mười giờ thức. 
Vươn vai ngồi dậy thoải mái, sực nhớ đến bố 
mẹ chồng, Hoa lật đật rửa mặt và ra bếp coi 
sự thể thế nào. 

Không có ai trong nhà. Hoa nhìn ra sân sau, 
cũng không có. Hoa ra đàng trước, và nghe 
tiếng ông bà Thinh đang rất vui vẻ ngoài đó. 

Hoa mở cửa bước ra tính chào ông bà, thì 
bỗng thất sắc nhìn cây "con Voi" của nàng! 
Con Voi nầy, Hoa phải mướn Mỹ tới để tỉa 
hình cho cây, đã bị bà Thinh cắt hai cái vòi 
sát gần tới miệng, mà lại teo nhách! Chẳng 
những thế , cái mông tròn của nó thì vẹo hẳn 
qua một bên. 

Tức, nhưng Hoa cũng tốt nhịn, không nói 
lời nào. Bà Thinh chấp tay sau đít nhìn thành 
quả của mình, thấy con dâu quay vào, chẳng 
khen câu nào, cũng mất hứng! 

Buổi chiều, Chân đi làm về, vừa ngồi vào 
bàn ăn, đã chọc Hoa: 
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- Em làm gì con voi mà nó mất một bên 
đít vậy? Giống như voi bị tật! 

Hoa nghe chồng chê, mắc cười lẫn khoái 
chí, không giữ được ý tứ, bật cười ha hả! 
Trong lúc bà Thinh giận lắm, cự: 

- Thằng cha mầy! Tao thấy đâu đến nỗi nào! 
Hoa vội vàng ngậm cái miệng. Nhìn mặt 

mẹ, Chân đoán biết ai là tác giả vụ cắt tỉa nầy 
nên vội giả lả: 

- Ủa? thì ra mẹ là người làm cho nó bị tàn 
tật hả? Thôi được rồi, vài tháng sau nó "mọc 
lông mọc lá" ra lại, con sẽ rước "bác sĩ" cắt 
tỉa cây đến chữa cho nó là Ok ngay! Phải 
không vợ? 

Hoa vừa cười vừa gật đầu. Dù sao nàng 
nhìn thấy mặt bà Thinh hơi lo sợ, thì cũng tội 
nghiệp cho bà: 

- Không sao đâu mẹ. Hồi đầu con mới tập 
cắt cũng bị vậy, sau mướn thợ cho họ làm 
quen tay hơn. 

Câu nầy đúng là nói dối! Thật ra thì khi 
nhìn thấy con voi bị biến hóa một cách tàn tệ 
dưới bàn tay của mẹ chồng, Hoa cũng bực 
mình lắm. Ðây là bộ mặt phía trước nhà! 
Nàng có bao giờ dám rớ tới đâu mà nói vậy! 
Muốn cắt hay "phá" cái gì, bà ra phía sau có 
phải đỡ hơn không? 

Tuy nhiên, chuyện đã lỡ, có làm mặt giận thì 
cũng không cứu được con voi! Ðợi cho nó mọc 
lá ra để chữa lại chắc cũng mất cả mấy tháng! 

Ngày lễ Tết lại sắp đến. Có bố mẹ chồng 
ở đây, bà con sẽ đến thăm đông đảo. Cũng 
bực nhưng... thôi, bỏ qua! 

Bà Thinh từ khi làm cho con voi trước 
nhà xấu đi, lại nghe ông chồng "thuyết giảng" 
thì có vẻ hối hận, cứ rút ở trong phòng, ít khi 
ra ngoài! Trong lúc đó Hoa cứ bình thản đi 
mua nếp và đậu xanh, thịt ba rọi, lá chuối về 
để tập gói bánh chưng. 

Món nầy, nàng muốn tự tay làm ở nhà, vì 
nghe nói năm nào Tết đến, bố mẹ chồng cũng 
gói bánh chưng rất vuông vức khéo tay. Có 
ông bà ở đây, có thể ông bà sẽ chỉ cho Hoa 
cách gói. 

Và lại, lúc nầy cứ nghe báo chí bàn ra tán 
vào vụ thực phẩm được biến chế dơ bẩn, nên 

Hoa cũng hơi kinh sợ, muốn làm bánh lấy, 
không đi mua như mọi năm. 

Còn bốn ngày nữa là Tết. Buổi chiều vừa 
ngâm nếp xong, thì có người gọi phôn, Hoa 
cầm máy trả lời: 

- Sao, bồ muốn hai chục xâu chuỗi màu 
lục à? Sao nhiều quá vậy? Làm cho các cô 
đeo hát hợp ca và quà Tết cho họ luôn? Tìm 
mua mà không có màu đó hả? 

Thế là sau một hồi thương lượng, Hoa đã 
nhận lời "design" hai mươi xâu chuỗi cho các 
bạn, với một giá kiếm lời cũng không nhỏ. Bỏ 
thì uổng, mà làm thì không biết giải quyết 
đám nếp đã ngâm ra sao đây? Thôi thì lỡ rồi, 
cứ ngâm đến ngày mai hãy tính. Cùng lắm là 
vớt nếp ra cho vào tủ lạnh vài ngày vậy! 

Ngay hôm sau, Hoa phải đi lên Phố Xa 
để  mua những vật dụng làm xâu chuỗi. Ði và 
về tốn gần cả ngày trời. Vừa lái xe, Hoa vừa 
tính toán xem mình sẽ làm chuyện gì trước, 
khi về đến nhà!  

Nếp ngâm hơi quá một ngày rồi, không 
biết có sao không? Hoa không dám nhờ bố 
mẹ chồng, sợ họ nói mình "sai bảo", nên cứ 
mặc kệ, đi về tính! 

Cái bụng cũng đang kêu "rột... rột" vì đói, 
mà Hoa không có giờ ghé nhà hàng ăn! Thôi 
để về nhà ăn luôn, vì Hoa có ghé chợ mua một 
con vịt quay, mấy pounds xá xíu, hai hũ kim 
chi vừa chua vừa cay, chắc cũng đủ. 

Vậy mà khi đến nhà cũng đã tám giờ tối! 
Cũng vì tại giờ cao điểm , người ta tan sở 
chạy xa lộ nhiều quá, gây ra tình trạng kẹt xe. 
Ngày nào cũng vậy! Phải ráng chịu! 

Khi mở cửa bước vào nhà, Hoa nghe 
những tiếng nói, cười trong bếp của Chân và 
bố mẹ, và nàng thấy trước mắt hai ông bà 
đang gò người ra ở một góc nhà gói bánh, đã 
có vài chiếc bánh vuông vức gói xong, màu lá 
chuối xanh mướt nằm một góc. 

Hoa mừng quá, tươi cười: 
- Ô, ba má gói bánh giùm con hả? cám ơn 

ba má! 
Rồi nàng hỏi Chân: 
- Cả nhà ăn cơm chưa anh? 
Chân lắc đầu: 
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- Nãy giờ lo sửa soạn gói bánh chưng, 
nên chưa ai ăn hết. 

Hoa vội bày ra bàn những thứ nàng mua 
về, nồi cơm điện đã được nấu sẵn trên bếp, cả 
nhà ăn với nhau một bữa cơm tối tuy dã 
chiến, nhưng rất ngon miệng. 

Nhìn ai nấy thưởng thức món ăn một 
cách say mê, Hoa thấy vui vui. Vui nhất là bố 
mẹ chồng tự nguyện giúp nàng gói bánh 
chưng, mà không cần Hoa phải nhờ vả! 

Công việc nầy cũng khiến cho Hoa hơi lo 
lo, vì trong đời Hoa chưa từng gói bao giờ. 
Khung gói bánh, lá, dây buộc... có đủ, nhưng 
người thì chưa thử làm bao giờ! Có bố mẹ 
chồng ở đây, thật là tốt! 

Thế rồi theo lời khuyên của ông bà 
Thinh, sau bữa cơm, Hoa vào phòng soạn đồ 
đạc làm dây chuyền, nữ trang cho người ta, 
còn ông bà Thinh và Chân ngồi xổm trên tấm 
bố trải ở một góc nhà , để tiếp tục gói cho 
xong mớ nếp còn lại. 

Vừa làm việc, thỉnh thoảnh chạy ra coi bố 
mẹ chồng gói bánh, thấy Chân cũng hì hục 
làm cho mình một cái bánh nho nhỏ, nhìn 
méo mó đến tội nghiệp, nhưng Chân rất thích 
thú. "Già đầu rồi mà còn như con nít!". Hoa 
chợt mỉm cười nghĩ đến tuổi thơ, đã có lần 
nàng có những cái bánh nho nhỏ như thế. 

Khâu gói bánh xong lúc mười một giờ tối. 
Tất cả được mười hai cái. Cũng khá nhiều. 
Hoa tình nguyện thức khuya để canh nấu, và 
đổ nước thêm vào nồi bánh chưng. Bởi vì nàng 
cũng cần thức làm luôn cho xong mấy sợi dây 
nữ trang đeo cổ, cho kịp giao gấp, "càng sớm 
càng tốt", như lời chị bạn hối thúc. 

Nhìn bố mẹ chồng đứng lên, hai người 
đang bóp vào sống lưng vì mỏi, Hoa chợt 
thấy thương cho ông bà, dù sao thì hai bên, 
Hoa và mẹ chồng cũng cố giúp nhau, nhưng 
không hiểu trúng ý nhau thôi! Ông bà cũng đã 
tích cực giúp cho Hoa nhiều việc. 

- Con cám ơn ba má nhiều. Thôi ba má đi 
ngủ đi cho đỡ mệt, để con lo được rồi. 

Sợ Hoa còn giận dỗi, bà Thinh lên tiếng: 
- Hay là mẹ thức canh bánh với con cho vui? 

- Không, má cứ đi nghỉ đi, con làm việc 
nếu nói chuyện thì nó lâu xong, lại hay bị gắn 
lộn. Má cứ để con coi. 

Hoa thành thực khi nói câu đó. Chân 
cũng tán thành: 

- Thôi, bố mẹ mệt rồi, để vợ con lo nấu 
bánh, mai là nhà mình có bánh chưng ăn! 

- Không được, bánh nấu để Ăn Tết mà! 
Nghe Hoa phản đối, Chân càng cười chế diễu: 
- Anh cứ ăn... ê, ê... anh ăn cái bánh nhỏ 

của anh cơ mà. 
Bà Thinh thấy hai vợ chồng chọc nhau, 

xen vào: 
- Mẹ có gói thêm một cái bánh ăn thử, 

mai chúng ta sẽ ăn điểm tâm, coi thử bánh có 
ngon không, các con đừng lo. 

Màn đêm xuống thật sâu. Trong đêm 
khuya, tiếng động của nồi bánh sôi sùng sục 
nghe rõ mồn một. Trên TV, người xướng 
ngôn viên của Đài CNN đang kể lại những 
thiên tai, thương tâm của các sự việc đã xảy 
ra trên thế giới. Mới đây nhất là vụ động đất 
tại Haiti, gây chết chóc lên đến cả hơn trăm 
ngàn người. 

Hoa chợt thấy lạnh trong tim, vì mấy lâu 
nay không coi tin tức, bây giờ mới nhìn tận 
mắt. Thật là tội nghiệp trước bao nhiêu sinh 
linh đã và đang gặp nạn. Trong lúc Hoa đang 
thương những người không may, thì một bàn 
tay đặt nhẹ trên vai nàng và tiếng bà mẹ 
chồng thì thào nho nhỏ: "Tội nghiệp cho 
người ta quá hả con, mấy hôm nay bố mẹ 
thấy chiếu trên TV, cũng muốn hỏi con ở đâu 
mình góp chút tiền cứu giúp" 

Hoa chợt thấy mình may mắn trong căn 
nhà ấm áp, có người thân, cha mẹ, và chồng, 
thật may mắn hơn cả tỷ tỷ người trên thế giới, 
và nàng tự nhủ lòng: 

- "Hãy mở tấm lòng ra, và ráng sống cho 
thật ý nghĩa với mọi người, nhất là với gia đình 
mình. Xin Thượng Ðế phù hộ chúng con..." 

 
Diễm Châu (Cát Đơn Sa) 

www.hoasivietnam.com 

http://www.hoa/


KHI GIA ÑÌNH TOÂI SUM HOÏP  
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 

 
Daân soá nöôùc Myõ vaø khaép nôi treân 

toaøn caàu moãi ngaøy moät taêng.  Gia ñình toâi 
cuõng vaäy.   Coâ con gaùi toâi sinh theâm moät 
trai nöõa ñaët teân Levi nhö nhaõn hieäu quaàn 
jeans cuûa Myõ.  Vôï choàng Nguyeân Thuûy cho 
chuùng toâi moät coâ chaùu noäi ñaët teân laø Mai 
Haân Senser.    Haân laø teân ñeäm cuûa baø coâ noù.   
Khi sum hoïp gia ñình toâi seõ caàn caùi phoøng 
daøi hôn vaø caùi baøn cuõng phaûi daøi hôn.  Toâi 
ngaém nghía phoøng khaùch,  caùi saân sau vaø 
baøn vôùi oâng chuû nhaø.   Theá laø môøi kieán truùc 
sö hoïa ñoà, xin pheùp cô quan thaønh phoá, 
möôùn haõng xaây caát.  Chæ 6 thaùng sau, tröôùc 
khi gia ñình toâi sum hoïp vaøo muøa Leã Giaùng 
Sinh ñoù, chuùng toâi coù theâm moät caùi phoøng 
kieáng chieàu daøi baèng caû chieàu ngang caùi 
phoøng khaùch.  Chuùng toâi coù phoøng aên môùi coù 
theå ngoài ñöôïc 12 hay 14 ngöôøi thoaûi maùi.  
Ñeå traû coâng baø meï ñaõ hôn 40 naêm laøm ñaàu 
beáp,  con caùi toâi daàn daàn chung nhau ñi mua 
microway oven, beáp loø, tuû laïnh, maùy röûa baùt 
môùi cho toâi thay nhöõng caùi cuõ ñaõ 15 naêm bò 
toâi haønh haï.   Chuùng khoâng muoán khi veà 
chôi, ñoà duøng nhaø beáp cuûa baø meï bò hoûng baát 
ngôø thì heát ñöôïc aên. 

Nhöõng muøa Giaùng Sinh theo nhau qua 
ñi. Phong, caäu con trai uùt cuûa toâi cuõng theo 
vôï chuyeån ñi  Texas ôû.   Taïi Virginia chæ coøn  
gia ñình caäu caû Thuûy ôû gaàn vaø cho chuùng toâi 
theâm moät ñöùa chaùu noäi, mang teân boá noù 
cuõng laø Thuûy.  Thaèng beù ñaõ nhôù teân noù laø 
Thuûy Robert Senser.  Teân ñeäm vaø teân hoï laø 
teân oâng xaõ cuûa baø noäi noù.   Baøn tieäc gia ñình 
trong phoøng kieáng cuûa chuùng toâi, moãi khi 
ngoài ñoâng ñuû phaûi noái theâm moät caùi baøn 
vuoâng boán choã ngoài môùi ñuû choã cho möôøi 
boán ngöôøi trong gia ñình.  Caây caûnh  hai ñaàu 

baøn phaûi rôøi ra choã khaùc.  Moät böõa thòt boø vaø 
toâm nhuùng daám vaãn khoâng bao giôø thieáu.   
Boán ñöùa chaùu cuûa toâi khoâng thích aên toâm, 
thòt nhuùng daám.  Chuùng thích aên côm gioø töôùi 
nöôùc maém, phôû khoâng thòt, chaû gioø khoâng 
tieâu.  Chuùng khoâng bieát noùi caâu tieáng Vieät 
naøo, nhöng nhöõng tieáng “phôû, gioø” thì noùi soõi 
laém.   Khi con chaùu ai veà nôi ñoù, nhaø toâi laïi 
vaéng veû buoàn teânh.   

Nhöng thôøi ñieåm con chaùu ôû xa veà thaêm 
chuùng toâi daàn daàn thay ñoåi.   Chuùng cuõng coù 
gia ñình beân vôï, beân choàng, beân noäi, beân 
ngoaïi caùc con phaûi veà thaêm.   Ngaøy nghæ cuûa 
sôû, cuûa tröôøng thì giôùi haïn.   Chuùng veà thaêm 
chuùng toâi moät naêm ñoä hai laàn vaøo dòp Leã 
Phuïc Sinh, hay Nghæ Heø, Leã Taï Ôn, Giaùng 
Sinh hoaëc Naêm Môùi.   Suoát naêm nay, chöa 
laàn naøo con chaùu veà ñoâng ñuû neân chuùng toâi 
vaãn chöa aên boø toâm nhuùng daám.  Moùn truyeàn 
thoáng khi hoïp maët gia ñình naøy coù theå thieáu 
maém anchovy, thieáu saû, thieáu giaù nhöng 
khoâng theå thieáu moät khuoân maët ruoät thòt thaân 
yeâu naøo cuûa toâi.    

Muøa Giaùng Sinh naøy cuõng vaäy, Anton, con 
trai cuûa Haân coù High School basketball 
tournament ôû Raleigh, thuû ñoâ North Carolina.   
Vôï choàng Haân caûm thaáy coù boån phaän phaûi 
tham döï cuoäc chôi boùng roå vinh döï naøy cuûa con 
trai vaø sau ñoù phaûi veà thaêm baø noäi coâ ñôn sau 
khi oâng noäi chuùng qua ñôøi vaøi thaùng nay, neân 
khoâng veà Virginia vôùi chuùng toâi ñöôïc.   

Töø ngaøy laø vôï cuûa Nguyeân Thuûy, coâ con 
daâu Kelly cuûa toâi cuõng chöa laàn naøo veà thaêm 
meï vaøo dòp Giaùng Sinh, neân naêm nay, vôï 
choàng con caùi Thuûy quyeát ñònh veà thaêm baø 
ngoaïi cuûa hai ñöùa con nhö laø moät quaø 
Christmas cho baø.   Tuy “buoàn 5 phuùt”, 
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nhöng chuùng toâi thoâng caûm vôùi con chaùu, 
khoâng phaøn naøn ñieàu gì caû.   Con caùi khi coù 
gia ñình, khoâng coøn laø cuûa rieâng cha meï nöõa.  
Chuùng thuoäc veà choàng hay vôï vaø laø daâu reå 
cuûa cha meï vôï, cha meï choàng, laø cha, laø meï 
cuûa con caùi chuùng.   Con caùi coù theâm gia 
ñình rieâng, ñoâng vui haïnh phuùc cuõng laø haïnh 
phuùc cuûa chuùng toâi nhö ñoái vôùi caùc baäc cha 
meï, oâng baø khaùc!  

Thuûy coù yù kieán sau Leã Giaùng Sinh ñaïi 
gia ñình chuùng toâi seõ hoïp nhau taïi Raleigh 
vaø xem basketball tournament cuûa con trai 
Haân.  Thöïc ra chuùng toâi cuõng chaúng tha thieát 
theå thao, boùng roå, boùng troøn hay boùng meùo.  
Ñöôïc dòp gaëp con 
chaùu laø muïc ñích 
chính.  Theá laø nhöõng 
cuù ñieän thoaïi, nhöõng 
email ñöôïc trao ñoåi.  
Sau khi ñi thaêm baø 
ngoaïi cuûa hai con, 
Thuûy seõ laùi xe ñöa 
vôï con veà ñoùn chuùng 
toâi ñi Raleigh.   Vôï 
choàng Phong töø 
Austin, thuû ñoâ Texas 
seõ chôû ba con choù 
tôùi.   Sôn töø Miami seõ ñoäc haønh, phi xe “taùm 
ngöïa” ñöôøng tröôøng leân Ragleigh.   Chuùng 
toâi ñònh thueâ boán phoøng cuøng moät khaùch saïn.  
Nhöng vôï choàng Phong vaø Monika vöøa boû ba 
con choù ôû nhaø giöõ suùc vaät hai tuaàn trong khi 
ñi nghæ maùt ôû Cozumel, Mexico, neân khoâng 
nôõ boû chuùng ôû laïi moät laàn nöõa.  Caû hai quyeát 
ñònh ñem choù theo vaø phaûi thueâ khaùch saïn 
khaùc coù nhaän choù caùch khaùch saïn Embassy 
Suites chuùng toâi moät daëm.   

Nguyeân Thuûy laïi ñöa yù kieán vôùi toâi: 
“Meï nhæ, mình coù theå aên boø nhuùng daám 

ôû tieäm Vieät Nam naøo ñoù taïi Raleigh.” 
Toâi ngaïc nhieân, khoâng ngôø caäu caû khoâng 

boû qua moùn naøy: 
“Nhöng khoâng bieát tieäm naøo coù moùn ñoù.” 

“Mình leân internet kieám vaø goïi hoï.  Neáu 
hoï khoâng coù moùn ñoù thì meï order vaø chæ hoï 
caùch laøm.”  

“Tieäm naøo cuõng coù theå laøm boø nhuùng 
daám, nhöng maém neâm cuûa hoï thì aên khoâng 
ñöôïc ñaâu.” 

“Thì meï laøm ôû nhaø roài ñem theo.” 
Toâi phì cöôøi veà söï dai daúng kyø keøo cuûa 

con trai: 
“Ok, ñeå meï tính xem sao.” 
“Meï thöû hoûi vaøi ngöôøi quen ôû North 

Carolina xem coù tieäm naøo aên ñöôïc vaø lòch söï 
moät chuùt ñeå caû gia ñình mình coù moät böõa boø 
nhuùng daám ngon laønh khoâng?” 

Toâi nghó raèng 
thaønh phoá Raleigh 
khoâng nhieàu ngöôøi 
Vieät vaø khoâng coù 
tieäm Vieät Nam coù 
quaûng caùo treân 
internet.   Duø coù teân 
treân internet, bieát aên 
ôû tieäâm naøo ñöôïc.  
Toâi email cho moät 
nhaø thô vaø moät nhaø 
vaên ôû North 
Carolina.  Vò nhaø 

vaên cho toâi teân vaø soá ñieän thoaïi cuûa hai tieäm 
Vieät Nam ôû Raleigh qua internet.  OÂng ta 
noùi raèng tröôùc kia coù ôû Charlotte nhöng 
khoâng bieát tieäm aên Vieät Nam naøo ôû  Raleigh 
caû.  Toâi vaøo internet tìm hieåu hai tieäm naøy 
thì thaáy hình aûnh moät tieäm caùch khaùch saïn 
Embassy Suites chuùng toâi thueâ vaøo khoaûng 7 
daëm, coù veû  khang trang.   Toâi goïi ñieän thoaïi 
cho tieäm: 

“Tieäm coâ coù moùn boø nhuùng daám khoâng?” 
“Daï, coù.” 
“Toâi muoán laø moùn thòt boø nhuùng vaøo noài 

nöôùc nhuùng, chöù khoâng phaûi saøo laên treân væ 
saét ñaâu.” 

“Daï tieäm em coù noài nöôùc nhuùng ñaët treân 
beáp loø ngay treân baøn aên.  Khaùch nhuùng thòt 
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boø roài cuoän vôùi baùnh traùng, rau soáng chaám 
maém neâm.” 

“Toâi laøm nöôùc chaám ôû nhaø vaø ñem theo, 
khoâng caàn maém neâm.   AØ, toâi coù theå ñaët 
theâm moùn toâm nhuùng daám ñöôïc khoâng?” 

“Daï,  neáu coâ muoán thì nhaø haøng seõ laøm.” 
“Vaäy thì toát.  Chuùng toâi töø Virginia, khi 

ñeán Raleigh seõ goïi cho bieát ngaøy giôø naøo 
chuùng toâi ñeán tieäm.”  

Toâi göûi ñieän thö loan baùo cho caùc con 
toâi ñaõ tìm ñöôïc moät nhaø haøng coù moùn boø 
nhuùng daám.  Khi tôùi Raleigh xem chöông 
trình Basketball Tournament cuûa Anton theá 
naøo roài  choïn ngaøy giôø maø taát caû cuøng coù 
maët ñöôïc thì seõ goïi nhaø haøng ñaët baøn.  Nhö 
theá chuùng toâi khoâng phaûi boû moùn aên truyeàn 
thoáng khi ñaïi gia ñình hoïp nhau ñoâng ñuû. 

Moät hoâm ñi laøm “vuù baø” coi chaùu noäi, 
toâi hoûi Kelly, meï chuùng: 

“Phoøng hotel coù loø nöôùng nhoû ñeå baøn 
khoâng nhæ?” 

“Khoâng, chæ coù microwave oven thoâi,”  
Kelly traû lôøi. 

Thuûy noùi ngay: 
“Mình coù theå ñoåi phoøng coù beáp loø.” 
“Ñöøng ñoåi.  Meï khoâng muoán naáu nöôùng 

moùn aên Vieät Nam trong phoøng khaùch saïn 
nhoû beù vaø laøm laøm ñieác muõi laùng gieàng,”  toâi 
gaït ngay yù kieán cuûa Thuûy. 

“Theá meï muoán coù loø nöôùng ñeå laøm gì,”  
Thuûy laïi hoûi. 

“Meï muoán laøm ít chaû gioø mang theo ñeå 
aên nhö snack thoâi.  Maáy ñöùa nhoû ñeàu thích 
caû.  Neáu coù loø nöôùng ñeå baøn thì chæ vieäc 
nöôùng laïi thì chaû gioø cuõng roøn.” 

“Thì mình ñem theo caùi loø.  Coù naëng neà 
gì ñaâu.” 

Theá laø vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát.  Hai ngaøy 
tröôùc khi khôûi haønh, toâi ñi mua vaät lieäu laøm 
maém anchovy vaø thòt gaø baèm, baùnh traùng Vieät 
Nam, baùnh cuoän chaû gioø, caø-roáât, mieán, tröùng.   
Toâi khoâng ñònh boû cua, toâm vaøo chaû gioø vì 
khoâng muoán khi ñeå laïnh roài nöôùng laïi chaû gioø 

seõ coù muøi tanh.  Toâi laøm ñöôïc 70 caùi chaû gioø 
lôùn, chieân sô sô.  Vôùi toâi chæ aên hai caùi laø öù höï.  
Vôï choàng toâi neám moät caùi tröôùc vaø thaáy haøi 
loøng. Chaû gioø thôm tho, khoâng maën khoâng 
nhaït, aên khoâng caàn chaám nöôùc maém daám.   
Toâi ñeå chaû gioø vaøo ngaên ñaù cuøng vôùi hai caây 
gioø luïa, chaùu noäi, chaùu ngoaïi cuûa toâi raát thích 
aên.  Thuûy seõ ñem gaïo vaø noài côm ñieän nhoû 
maø toâi mua cho töø thuôû ñaïi hoïc.   Moät huõ 
maém anchovy, moät huõ nöôùc maém daám cuõng 
ñöôïc laøm saün ñeå tuû laïnh.    

10 giôø röôõi saùng ngaøy hai 27 thaùng 12 
vôï choàng Nguyeân Thuûy vaø hai con ñeán ñoùn 
vôï choàng toâi.   Chuùng toâi ñònh ñi sôùm hôn 
nhöng chieàu hoâm tröôùc vôï choàng con caùi 
Thuûy môùi veà töø Ohio sau khi hoïp maët gia 
ñình beân vôï trong dòp Leã Giaùng Sinh.  Kelly 
laùi xe khôûi haønh.   Toâi cöù aùy naùy con chaùu ñaõ 
ñi ñöôøng tröôøng quaù nhieàu.   Nhöng thaáy 
chuùng phaán khôûi toâi cuõng yeân taâm.  Treân xe 
coù hai caùi maùy GPS (Global Position 
Services) vaø moät baûn giaáy chæ ñöôøng töø nhaø 
toâi ñi ñeán khaùch saïn ôû Raleigh do toâi in ra.  
Nhöng caû ba caùch chæ daãn ñöôøng ñi ñeàu khaùc 
nhau.   Toát hôn heát laø chæ theo moät caùi.  Maùy 
GPS laø baïn ñöôøng cuûa taøi xeá.   Ngöôøi ñôøi 
nay thaät may maén ñöôïc höôûng nhöõng kyõ 
thuaät taân tieán cuûa moät nöôùc vaên minh. 

Trôøi thöông keû löõ haønh.  Naéng aám, 
khoâng möa, khoâng tuyeát.  Qua khoûi vuøng xe 
coä ñoâng ñuùc cuûa Virginia,  toâi lim dim vì 
ñeâm qua naùo nöùc  vôùi cuoäc haønh trình, khoâng 
nguû ñuû.   Boãng toâi chôït nhôù tôùi hai caây gioø 
luïa, hoaûng hoát oàm ñaàu la leân: 

“Thoâi roài, meï queân hai caây gioø roài!  Thuûy 
coù ñem noài côm ñieän vaø gaïo ñi khoâng?” 

“Coù...  Lôõ roài thì thoâi.  Treû con aên nhöõng 
thöù khaùc coù sao ñaâu,”   Thuûy bình tónh an uûi 
baø meï giaø hay queân.  “Laàn sau meï laøm moät 
caùi danh saùch phaûi ñem nhöõng gì.” 

“Con cuõng phaûi laøm moät danh saùch daøi.  
Gia ñình coù hai ñöùa nhoû khoâng theå queân 
ñöôïc thöù naøo chuùng muoán ñem theo,” Kelly, 
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vôï Thuûy noùi theâm.  “Nhöng meï ñöøng lo, khi 
veà chuùng aên coù thieät thoøi gì ñaâu!” 

Tuy nhieân, toâi vaãn böïc mình vôùi caùi toâi 
vaø bieát raèng ñaõ khoâng theå tin ñöôïc ñaàu oùc 
cuûa mình nöõa.  Roài Thuûy laïi hoûi: 

“Meï coù ñem theo chaû gioø, salad, nöôùc 
maém daám, maém anchovy khoâng?” 

“Meï ñem theo maáy thöù kia nhöng salad 
thì khoâng!” 

“Khoâng???  Chaû gioø khoâng coù rau thì aên 
gì noåi,”  Thuûy vöøa cöôøi vöøa noùi. 

“Meï chæ ñònh aên chaû gioø nhö aên snack thoâi!” 
“Khoâng sao khi tôùi ñoù mình seõ ñi mua 

salad,”  Kelly an uûi baø meï choàng. 
OÂng con caû cuûa toâi vaãn coøn ñaëc seät Vieät 

Nam vaø coøn giöõ taát caû nhöõng chaát lieäu caàu 
kyø cuûa caùc moùn aên queâ höông cuõ.   

Qua khoûi Mieàn Baéc Virginia, toác ñoä xe 
treân xa loä xuyeân bang 95 töø 65 leân 70 daëm.  
Taøi xeá Nguyeân Thuyû reo leân: 

“Ha, ha, ha.  Toác ñoä ôû ñaây laø 70 miles.  
Mình coù theå chaïy 80 miles khoâng sôï caûnh saùt 
ñuoåi theo”.   

“Xe maáy maùy maø chaïy nhanh nhö theá 
ñöôïc?” toâi hoûi... 

“Xe 6 maùy thoâi, nhöng chaïy 80 dö söùc.”  
Noùi roài Thuûy roà xe voït leân. 

“Thoâi, thoâi chaïy ñuùng toác ñoä thoâi, khoâng 
caûnh saùt huù ñaèng sau baát cöù luùc naøo thì phieàn 
laém. Treân xe coù oâng baø giaø vaø treû con ñaáy 
nheù!”  Toâi la choùi loùi, caûn oâng con taøi xeá.   

Tuy nhieân, suoát ñöôøng tröôøng vaéng veû, 
chuùng toâi khoâng gaëp moät tai naïn naøo, khoâng 
moät xe caûnh saùt nhaáp nhaùy ñeøn naøo.  Chaúng 
buø cho mieàn Baéc Virginia ñoâng ñaûo, xe caûnh 
saùt huù lieân hoài, ñeøn nhaáp nhoaùng khoâng ngôùt 
hai beân ñöôøng. 

Hai ñöùa chaùu noäi cuûa toâi, Mai vaø Thuûy 
Jr. raát ngoan, khoâng quaáy khoùc.  Moãi ñöùa 
moät caùi maùy DVD nhoû maéc ñaèng vaøo löng 
gheá cuûa toâi vaø meï chuùng ngoài haøng gheá giöõa.   
Hai ñöùa meâ maûi xem movie.  Ñoù cuõng laø 
caùch giöõ chuùng ngoài yeân, queân ñöôøng 

tröôøng.   Thænh thoaûng chuùng ñoøi söõa, nöôùc 
uoáng hay ñoøi thay phim khaùc.  Boá meï chuùng 
ñem theo caû moät bòch maáy chuïc caùi DVD 
cho chuùng choïn löïa.   Laøm “vuù baø” caùc chaùu, 
toâi ñöôïc xem ñi, xem laïi maø vaãn thích thuù 
nhöõng phim hoaït hoïa cuûa Walt Disney nhö 
Snow White and Seven Dwarfs (Baïch Tuyeát 
vaø Baåy Chuù Luøn), Cinderella (Coâ Beù Loï 
Lem),  Winnie the Pooh (Con Gaáu vaø Caäu beù 
Christopher Robin), Mickey Mouse...  Töø caâu 
truyeän thaàn tieân ñeán hình aûnh, maøu saéc, töø 
aâm thanh ñeán kyõ thuaät tuyeät vôøi vaãn meâ 
hoaëc hoàn toâi, ñeå nhieàu phuùt giaây queân ñi 
thöïc teá nhieâu kheâ, phuõ phaøng. 

Khi caùc haõng saûn xuaát ñoà goã cuûa Myõ, 
khoâng thieáu moät haõng noåi danh naøo, laàn löôït 
hieän ra hai beân ñöôøng thì xe ñaõ vaøo ñòa phaän 
North Carolina, tieåu bang coù veûû hieàn laønh 
thöa thôùt ngöôøi.  Neáu Tieåu Bang Virginia noåi 
tieáng veà thuoác laù thì North Carolina soá moät veà 
ñoà goã.  Khoaûng ba giôø chieàu chuùng toâi nhaän 
ñöôïc ñieän thoaïi cuûa Haân noùi ñaõ gaëp Sôn ôû 
khaùch saïn vaø laáy phoøng.  Thôøi buoåi naøy, cell 
phone thaäât tieän duïng cho söï thoâng tin, lieân laïc 
baèng tieáng noùi, baèng maøn aûnh nhoû, chuïp hình, 
quay phim, göûi hình, göûi chöõ cho nhau.   
Khoâng bieát khoa hoïc coøn cho ngöôøi ta höôûng 
nhöõng kyõ thuaät taân tieán naøo hôn nöõa. 

Toâi nhaéc Thuûy baûo Sôn vaø Haân sau khi 
yeân vò trong phoøng, thì hoûi ngöôøi khaùch saïn 
ñöôøng tôùi super market mua salad, vì coù theå 
toái nay moïi ngöôøi moûi meät vì ñöôøng tröôøng 
khoâng muoán ra ngoaøi aên.   Coù con nít aên ôû 
khaùch saïn phí tieàn.   

Gaàn 5 giôø chieàu ñoù xe chuùng toâi môùi tôùi 
khaùch saïn Embassy Suites.  Thöôøng thì chæ 
maát  5 giôø xe laø nhieàu.  Nhöng  vì moät ñoaïn 
ñöôøng keït, xe laên baùnh rì rì vaø coù oâng giaø baø 
caû, con nít phaûi ngöøng xe ba laàn.   Gia ñình 
Haân khôûi haønh töø Dallas ngaøy hoâm tröôùc, 
phaûi ñi 19 giôø xe hôi, nghæ qua ñeâm taïi moät 
khaùch saïn vaø ñaõ tham döï  moät traän boùng roå 
cuûa con trai vaøo buoåi tröa roài.  Tröôøng Sôn töø 

SOÁ 57                                                                                                                                                  183 



Miami laùi 13 giôø vôùi xe hôi taùm maùy, nghæ 
qua ñeâm ôû moät quaùn troï (motel) vaø ñaõ gaëp 
Haân taïi Basketball Tournament .   

Chuùng toâi coù hai phoøng caïnh nhau treân 
laàu boán cho gia ñình Thuûy vaø gia ñình Haân.   
Vôï choàng toâi coù phoøng treân laàu saùu xa söï oàn 
aøo cuûa con nít vaø ñeå cho chuùng ñöôïc gaàn guõi 
chaïy qua chaïy laïi vôùi nhau.  Vöøa yeân vò, con 
chaùu toâi ñaõ ñoøi aên chaû gioø.  Toâi laáy chaû gioø 
coøn ñoâng laïnh ra khoûi thuøng ñaù roài hoái Sôn 
ñöa toâi ñi mua salad vì ñeán luùc ñoù Sôn vaø 
Haân vaãn chöa ñi chôï.    Sôn khoâng vôï, khoâng 
con, khoâng nhaø, khoâng cöûa, nhöng coù caùi xe 
Audi taùm maùy, 7 choã ngoài toái taân, maïnh meõ.  
Trong xe coù caû traêm thöù ñeøn maøu xanh ñoû 
tím vaøng loùa maét.  Caùi xe ñích thöïc laø baïn 
ñöôøng cuûa Sôn.  Vì ngheà nghieäp, nhieáp aûnh, 
khaùch haøng khaép nôi goïi, Sôn phaûi chaïy 
xuyeân bang raát thöôøng.   Sôn caàn moät caùi xe 
khoûe, maïnh ñeå keùo caû caùi trailer lôùn chöùa ñoà 
ngheà.  Caùi xe mini van maø Nguyeân Thuûy laùi 
chôû chuùng toâi töø Virginia ñeán ñaây cuõng laø xe 
cuûa  Sôn ñeå laïi cho gia ñình duøng.   Nhöng 
toâi khoâng bao giôø daùm ñuïng tôùi caùi xe to 
töôùng naøy, duø ñoâi khi toâi muoán duøng noù ñeå 
chôû moät nhoùm baïn 5, 6 ngöôøi.   Toâi chæ caûm 
thaáy vöõng vaøng laùi caùi xe 6 maùy Mercury 
xinh xaén, vöøa vaën cho caùi thaân hình nhoû beù 
cuûa toâi maø thoâi.    

Super market chæ caùch khaùch saïn moät 
quaõng ñöôøng ngaén.   Ngoaøi salad toâi mua 
ñöôïc theâm rau ngoø, nöôùc uoáng  vaø vaøi thöù 
baùnh traùng mieäng ñem veà suite cuûa vôï choàng 
Thuûy.  Moãi suite coù moät phoøng nguû hai 
giöôøng rieâng vaø moät phoøng khaùch coù gheá 
ñeäm daøi  keùo ra thaønh giöôøng nguû, coù baøn 
aên,  tuû laïnh, microwave oven, coù boàn röûa baùt, 
coù hai TV.   

Coâ con gaùi toâi ñaõ ñoát loø nöôùng chaû gioø 
vaø ñöôïc moät meû.  Toâi mang theo ly, ñóa, baùt 
giaáy, dao, nóa, muoãng nhöïa neân ngaû ra laøm 
moät caùi picnic ngay trong phoøng khaùch 
khoâng thieáu gheá ngoài.  Chaû gioø ñöôïc tieáp tuïc 

nöôùng maáy meû nöõa.  Choàng, con, chaùu toâi aên 
baèng thích, baèng no vôùi taïm ñuû rau vaø nöôùc 
maém chaám.   Nguyeân Thuûy laïi vôø ngaïc 
nhieân la leân: 

“Meï khoâng ñem theo ôùt haû?  Nöôùc maém 
daám maø khoâng coù ôùt thì maát ngon.” 

“Thoâi, oâng ôi, ñöôïc voi ñoøi tieân.  Nhaø coù 
ai aên ñöôïc ôùt ñaâu.” 

“Coù David cuõng thích aên ôùt nöõa, phaûi 
khoâng David?”  Thuûy keùo ñoàng minh. 

Thöïc vaäy, oâng con reå toâi laø daân Texas, 
neân aên ôùt nhö daân Mexican.  Toâi queân ñieàu 
naøy.   Nhöng David thì chæ aäm öø khoâng noùi gì 
vaãn cuoän rau quanh chaû gioø chaám nöôùc maém 
khoâng ôùt aên ngon laønh.   Toâi coù yù kieán: 

“Hay laø Thuûy xuoáng restaurant cuûa 
khaùch saïn möôïn moät chai ôùt leân ñaây aên?” 

“Con noùi giôõn theá thoâi, ñi chôi xa, ñöôïc 
aên chaû gioø cuûa baø noäi laø may laém roài.  Phaûi 
theá khoâng?  Moïi ngöôøi cho baø moät traøng 
phaùo tay, caûm ôn baø!” 

Caùi phoøng vang leân tieáng “Yes, Yes! 
Thank you Grandma!” 

Chuùng toâi ñang aên thì ñieän thoaïi cuûa 
Thaàn Phong goïi tôùi noùi raèng seõ ñeán Raleigh 
muoän  vaø khoâng tôùi khaùch saïn chuùng toâi toái 
nay.  Phong khoâng queân nhaéc:  “You better 
save some eggrolls for me and Monika or 
otherwise we won’t come and see you 
guys!”  Toâi bieát Phong noùi ñuøa nhöng vaãn 
gheù vaøo ñieän thoaïi noùi:   

“Meï ñaõ ñeå phaàn Phong vaø Monika 10 
caùi chaû gioø to vôùi ñuû rau vaø nöôùc maém roài.   
Ñöôïc khoâng?” 

“Ñöôïc quaù.  Thank you meï!  Gaëp meï vaø 
taát caû saùng mai!” 

Vôï choàng Phong vaø hai con choù töø 
Austin ñaõ phaûi ñi hai ngaøy, moãi ngaøy 8, 9 giôø 
vaø ngöøng qua ñeâm taïi moät khaùch saïn nhoû 
beân ñöôøng roài môùi tôùi Raleigh.        

Tröôùc khi ñi nguû ñeâm ñoù, chuùng toâi heïn 
nhau 8 giôø saùng xuoáng ñieåm taâm taïi tropical 
atrium cuûa khaùch saïn.  Böõa aên saùng coù ñuû thöù 
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tröùng chieân vaø pan cake theo yeâu caàu cuûa 
thöïc khaùch  vaø eâ heà caùc thöù baùnh mì baùnh 
ngoït, traùi caây, caø-pheâ,  traø  vaø nhieàu thöù nöôùc 
ngoït... Taát caû tính vaøo tieàn phoøng, tha hoà aên 
cho maäp.  Ngöôøi sôï maäp vaø khoâng aên ñöôïc 
nhieàu nhö toâi thì chæ bò thieät.  Atrium cao chín 
töøng laàu cuûa khaùch saïn coù maùi kính ñuïc vaø 
bao boïc bôûi 255 suites xung quanh.  Thaùc 
nöôùc nhaân taïo boán goùc atrium, nöôùc chaûy aàm 
aàm suoát ngaøy ñeâm.   Hoa laù caønh töôi toát.   
Khoâng khí maùt röôïi.  Sôn coù ngheà nhieáp aûnh 
vaø coù Website www.sonnyphoto. com. Neân 
taïi atrium cuûa khaùch saïn, Sôn ñaõ xeáp ñaët moät 
choã chuïp hình cho caû gia ñình vôùi ñoà  

ngheà aùnh saùng, oâ che professional.  Thaät 
khoù ñieàu khieån ñöôïc ba tröï con nít nhoû töø 4 
ñeán 8 tuoåi cho chuùng nghieâm chænh chuïp 
hình.   Ñöôïc tröï naøy thì hoûng tröï kia.  Ngöôøi 
thì nhìn choã naøy.  Keû thì quay ñi choã khaùc.  
Sôn phaûi chuïp nhieàu caùi vaø laøm aûo thuaät, laáy 
caùi maët ôû aûnh naøy thay caùi maët ôû aûnh kia 
môùi coù moät caùi aûnh troâng taïm ñöôïc nhaát veà 
maët muõi caùc quyù vò ngöôøi maãu.   Cuõng nhö 
nhöõng buoåi hoïp maët ñoâng ñuû khaùc, naêm nay 
gia ñình chuùng toâi laïi coù taám hình kyû nieäm 
thaät quyù.   Noù laø baûo vaät ñeå laïi töø ñôøi naøy 
qua ñôøi kia cuõng nhö nhöõng hình aûnh chuùng 
toâi giöõ laïi ñöôïc cuûa cha, meï, oâng, baø. 

Atrium cuûa khaùch saïn cuõng laø nôi hoïp 
maët thoaûi maùi nhaát cuûa gia ñình.   Chuùng toâi 
keâ ba caùi baøn vuoâng thaønh moät caùi baøn daøi 
vaø ngoài chuyeän troø quanh ba caùi Apple 
Laptop maøu traéng.   Moät caùi cuûa Thuûy, moät 
caùi cuûa Sôn vaø moät caùi cuûa Anton maø baùc 
Thuûy vaø caäu Sôn, caäu Phong vöøa chung nhau 
mua laøm quaø taëng chaùu ñöôïc nhaän vaøo ñaïi 
hoïc UT (University of Texas) taïi Austin,  
chöa keå moät caùi laptop cuûa oâng xaõ toâi ñeå 
treân phoøng khaùch saïn.  Thaùng naêm, 2009 ñaïi 
gia ñình chuùng toâi seõ laïi coù moät cuoäc sum 
hoïp nöõa taïi Richland, Texas ñeå tham döï leã ra 
tröôøng trung hoïc cuûa Anton.  Sau ñoù seõ cuøng 

rong ruoåi ñeán thuû phuû Austin cuûa Texas, nôi 
truù nguï cuûa vôï choàng Phong vaø Monika.    

Khaùch saïn coù phoøng computer, xöû duïng 
khoâng maát tieàn, nhöng chaät choäi, neân chuùng 
toâi thích saøi cuûa rieâng ngay treân saân atrium  
roäng raõi thoaùng khí.  Hai ñöùa chaùu toâi 7, 8 
tuoåi cuõng bieát chôi computer game raønh reõ.   
Chuùng bieát caû caùch laøm cho computer chaïy 
laïi khi caùi maùy ngöng baát töû.   Baäc oâng baø, 
cha meï chuùng ngaøy naøo cuõng xem ñöôïc 
email baïn beø trong thôøi gian ôû khaùch saïn.  
Neáu taïi Vieät Nam cuõng coù nhöõng tieän nghi 
vaên minh naøy thì khoâng laï gì treân ñaát Myõ, 
nôi phaùt minh ra computer.  Khoâng bieát 
ngöôøi ta coøn ñöôïc höôûng nhöõng vaên minh 
naøo nöõa cuûa nhaân loaïi?  Mong raèng nhöõng 
vaên minh trong töông lai ñeàu giuùp cho ñôøi 
soáng con ngöôøi toát ñeïp vaø laønh maïnh. 

Embassy Suites thaät lyù töôûng cho nhöõng 
cuoäc xum hoïp gia ñình.  Con chaùu toâi coù hoà 
bôi,  chaïy treadmill vaø ngoài boàn taém hôi.  Vôï 
choàng toâi ngoài nhìn chuùng cuõng vui roài.   
Trong thôøi gian boán ñeâm, boán ngaøy ôû Raleigh 
chuùng toâi ñeàu aên saùng cho no trong khaùch saïn, 
aên tröa muoän, aên toái taïi caùi mall lôùn coù tieäm 
baùch hoùa Macy beân kia ñöôøng.   Sau moät buoåi 
aên toái taïi Food Court, toâi vaø con gaùi cuõng bieán 
vaøo Macy moät luùc.   Toâi mua cho con gaùi 
ñöôïc hai caùi aùo ñeïp vaø haï giaù 75%.   Möøng 
nhö truùng soá!  Moïi ngöôøi cöù than van kinh teá 
xuoáng, nhöng tröôùc maét toâi vaãn thaáy ngöôøi ta 
ñi shopping ñoâng nhö ñi hoäi chôï.   

Saùng naøo vôï choàng Phong cuõng phaûi daét 
choù ñi chôi.  Neân moät buoåi saùng, caû ñaïi gia 
ñình cuøng nhaåy leân ba xe ñi ra coâng vieân 
daønh rieâng cho choù vaø thaû boä theo hai con 
choù cuûa Phong vaø Monika.   Trôøi aâm u, 
khoâng möa, khoâng naéng, khoâng laïnh.   Choù 
maù töï do phoùng ueá, nhöng caùc oâng baø chuû 
phaûi hoát neân khoâng khí vaãn maùt meû, töôi 
laønh cho buoàng phoåi.   Con chaùu toâi chaïy 
nhaåy vôùi hai con choù hieàn laønh, bieát kyû luaät 
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vaø deã thöông.  Ñoù cuõng laø moät muïc thích thuù 
cuûa gia ñình chuùng toâi khi ñöôïc gaëp nhau.   

Chæ coù vôï choàng Haân vaø David ñi xem 
hai ba traän boùng roå cuûa con trai.  Vôï choàng 
toâi ñi xem coù moät laàn.  Tuoåi giaø, ngoài gheá 
khoâng coù töïa hôn moät giôø ñoàng hoà laø muoán 
gaãy löng roài.   Ñoäi boùng cuûa chaùu ngoaïi toâi 
khoâng thaéng giaûi voâ ñòch.   Chuùng toâi tuy 
thaát voïng vaøi phuùt, nhöng töï an uûi raèng ñieàu 
coát yeáu laø con treû ñöôïc luyeän taäp theå thao, 
soáng laønh maïnh, khoâng coù thôøi giôø ñaøn ñuùm, 
gaây lo aâu cho gia ñình.  Theå thao khoâng phaûi 
laø cöùu caùnh cuûa chaùu toâi vaø gia ñình toâi.  

Saùng 29 thaùng 12 toâi goïi ñieän thoaïi cho 
nhaø haøng maø chuùng toâi tìm thaáy treân internet 
vaø ñaët moät baøn cho 12 ngöôøi nhöng chæ coù 8 
ngöôøi lôùn aên boø vaø toâm nhuùng daám. Vôï 
Phong vaø boán treû con aên moùn khaùc.  Thöïc ra 
caùc con toâi muoán coù böõa aên naøy vaøo ngaøy 30 
laø ngaøy kyû nieäm 37 naêm cöôùi cuûa vôï choàng 
toâi.  Nhöng hoâm ñoù chaùu ngoaïi Anton coù 
basketball game, khoâng theå coù maët.  

Thôøi gian qua mau, oâng xaõ toâi ñaõ ñi vaøo 
muøa ñoâng cuûa cuoäc ñôøi nhöng vaãn caûm ñoäng 
vì ñöôïc vôï, con vaø caùc chaùu thöông yeâu, saên 
soùc, sum vaày beân caïnh.  Caùc con toâi vaø toâi 
vaãn luoân ghi nhôù vì chaøng maø chuùng toâi 
khoâng phaûi traûi qua bieán coá loaïn laïc kinh 
hoaøng 30 thaùng tö, khoâng phaûi vöôït bieån haõi 
huøng hay soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn daõ man, 
taøn baïo nhö döôùi thôøi Taàn Thuûy Hoaøng.  Baûn 
thaân toâi ñöôïc soáng haïnh phuùc, nhaøn haï töø 37 
baåy naêm qua. 

Tuy nhieân, toái 29 chaùu Anton cuõng coù 
banquet vôùi Basketball Team neân vaãn khoâng 
tham döï böõa aên ñaïi gia ñình ñöôïc.  Chuùng toâi ñi 
ba xe tôùi nhaø haøng Vieät Nam ôû moät khu vöïc 
buoân baùn ñoâng ñaûo.  Nhaø haøng khaù khang trang 
nhöng khoâng fancy nhö trong hình treân 
internet.   Chuùng toâi 12 ngöôøi ngoài vaøo caùi baøn 
aám cuùng trong moät goùc phoøng.   Appertizers 
ñöôïc ñöa ra tröôùc.  Con nít chæ ñoøi aên chaû gioø 
vaø phôû khoâng thòt. Vôï Phong goïi buùn thòt 

nöôùng. Nhaát ñònh laø Phong ñaõ daét vôï ñi aên nhaø 
haøng Vieät Nam nhieàu laàn thì Monika môùi bieát 
vaø choïn moùn naøy.   Khi nhöõng vaät lieäu cuûa boø 
vaø toâm nhuùng daám cuøng ba caùi loø ñöôïc ñem ra 
thì caùi baøn daøi nhöng heïp chæ ñaët ñöôïc hai caùi 
loø laø quaù chaät roài.  Boä loø vaø noài nhuùng baèng 
nhoâm coù veû made in Viet Nam.  Nöôùc nhuùng 
soâi suøng suïc haáp daãn maøu daàu môõ ñoû oâí, thôm 
löøng muøi saû ôùt. 

Nhöõng ñóa baùnh traùng nhuùng nöôùc ñöôïc 
ñem ra, nhöng khoâng coù choã ñaët treân baøn.   
Ngöôøi nhaø haøng nhaéc thöïc khaùch taùch nhanh 
baùnh traùng rôøi ra, khoâng baùnh dính vaøo nhau, 
roài ñaët nhöõng ñóa baùnh traùng coøn laïi ôû baøn 
beân caïnh,  khi khaùch caàn thì baø ta tieáp theâm.   
Luùc chuùng toâi hoûi “khoâng coù caùi xieân ñeå 
xieân thòt” thì baø chuû nhaø haøng noùi “xieân baèng 
ñuõa”.   Chuùng toâi ngaïc nhieân nhìn nhöõng ñoâi 
ñuõa nhöïa traéng, neáu gaép thòt, gaép toâm nhuùng 
vaøo noài thì phaûi giöõ ñuõa cho ñeán khi thòt vaø 
toâm chín môùiø nhaác ra ö?  Neáu buoâng tay, 
thòt, toâm seõ rôøi khoûi ñuõa thì bieát mieáng toâm, 
mieáng thòt naøo cuûa mình maø moø.   Thaät laø 
thaát caùch.   Chuùng toâi ñoøi nóa ñeå xieân toâm 
thòt môùi laøm ñöôïc vieäc nhuùng vaø khoâng caâu 
nhaàm con moài cuûa ngöôøi khaùc.  Baùnh traùng 
nhaø haøng nhuùng cho chuùng toâi cuõng quaù lôùn, 
khi meàm boùc ra thì ñaõ dính chaët vaøo caùi khaùc 
vaø quaén queo laïi.   OÂng xaõ vaø con daâu toâi boû 
cuoäc chæ nhuùng toâm, nhuùng thòt boû ñóa töôùi 
nöôùc maém daám troän vôùi caùc thöù rau cuøng 
buùn vaø duøng nóa  ñeå gaép.   Hình nhö ôû Saøi 
Goøn tröôùc kia ngöôøi ta khoâng aên buùn vaø toâi 
cuõng khoâng bao giôø duøng buùn cho moùn boø 
nhuùng daám.   Chuùng toâi boû nhieàu toâm thòt vôùi 
caùc thöù rau neân khoâng caàn ñoän buùn theâm.   
Chæ coù 5 meï con mít ñaëc duøng maém anchovy 
toâi ñem theo vaø kieân nhaãn taùch töøng caùi 
baùnh traùng hoaëc duøng luoân hai caùi dính vôùi 
nhau.  Neáu nhaø haøng duøng baùnh traùng nhoû 
hôn coù leõ thöïc khaùch khoâng phaûi ñaùnh vaät 
vôùi maáy caùi baùnh moûng tanh nhö tôø giaáy öôùt.  
Toâi nghó raèng nhaø haøng chöa coù kinh nghieäm 
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laøm moùn naøy.   Vaø, xeùt ra, vieäc duøng giaáy 
neán keøm giöõa baùnh traùng nhoû vaø öôùt laø ñaéc 
saùch nhaát, boùc ra deã daøng khoâng dính vaøo 
nhau vaø moãi cuoán boø nhuùng nhoû nhaén, boû 
mieäng aên goïn gaøng, thanh caûnh hôn.   

Theá môùi bieát khoâng ñaâu sum hoïp, aên 
uoáng tieän nghi vöøa yù baèng ôû nhaø cho moät ñaïi 
gia ñình oâng baø, con chaùu ñoâng ñaûo.   Tuy 
nhieân, ngöôøi nhaø haøng leã pheùp deã thöông 
neân chuùng toâi vaãn aên uoáng vui veû, taám taéc 
khen ngôïi luoân mieäng.  Coù coøn hôn khoâng, laø 
phaûi boû moät moùn aên truyeàn thoáng gia ñình 
trong ngaøy hoïp maët ñoâng ñuû.   Ñi xa ñöôïc aên 
nhö vaäy laø may maén laém roài.    

Sau böõa boø 
nhuùng daám taïi 
nhaø haøng ñoù, 
chuùng toâi baøn 
nhau raèng laàn 
sau neáu phaûi 
hoïp maët xa nhaø, 
chuùng toâi seõ 
thueâ moät caên 
suite coù beáp 
ñaøng hoaøng vaø 
ñem theo baùnh 
traùng, maém 
anchovy, maém 
daám ôùt vaø boä ñoà ngheà, noài nhuùng, beáp loø.   
Sau naêm 1975, moät trieäu ngöôøi Vieät di cö 
ñeán ñaát  Myõ ñaõ laøm cho moùn aên Vieät Nam 
noåi tieáng.   Gaàn nhö chôï Myõ naøo ôû caùc tænh 
lôùn ñeàu coù caùc vaät lieäu naáu aên cho ngöôøi 
Vieät.   Ñi ñeán ñaâu mua toâm, thòt rau haønh 
ngoø ôû ñoù.  Chuùng toâi seõ vaãn giöõ ñöôïc moùn aên 
truyeàn thoáng gia ñình ngaøy sum hoïp:  boø, 
toâm nhuùng daám!         

Naáu aên vaø caùch aên uoáng cuõng laø moät 
ngheä thuaät.   Moùn aên töôïng tröng cho vaên 
hoùa cuûa moät daân toäc.  Vaên hoùa vaø vaên 
chöông, ngheä thuaät saùnh vai song song.   Vì 
theá Vaên Thi só Hoà Tröôøng An ñaõ yeâu caàu toâi 
vieát veà ñeà taøi Moùn AÊn Theo Böôùc Ngöôøi Di 

Taûn  cho moät quyeån saùch cuûa anh vieát chung 
vôùi nhieàu taùc giaû khaùc.   Vì baän  nhieàu vieäc 
neân ñaõ töø choái.   Anh Hoà Tröôøng An cuõng boû 
löûng döï tính naøy duø ñaõ hoaøn thaønh baøi vieát 
cuûa anh vôùi ñeà taøi treân.   Khi nghe Nöõ Só Dö 
Thò Dieãm Buoàn cho bieát anh Hoà Tröôøng An 
bò ñau, Dieãm seõ tieáp tuïc döï tính cuûa Hoà 
Tröôøng An, toâi ñoåi yù kieán vaø nhaän lôøi vieát 
cho quyeån saùch nhö anh ñaõ döï tính tröôùc 
ñaây.   Toâi muoán coù theâm moät kyû nieäm vieát 
chung vôùi Hoà Tröôøng An, moät nhaø vaên vieát 
nhanh,  vieát maïnh coù treân 50 taùc phaåm 
truyeän daøi, truyeán ngaén, vaên luaän, vaên khaûo, 
thô tình...   

Moãi doøng 
chöõ trong ñoaûn 
vaên naøy ñeàu 
mang hình aûnh 
vaø suy tö cuûa 
toâi veà ngöôøi 
baïn vaên taøi hoa 
Hoà Tröôøng An 
thaân meán ñang 
naèm treân 
giöôøng beänh.  
Toâi hoaøn thaønh 
baøi vieát naøy ñeå 
ña taï Hoà 

Tröôøng An, ñaõ thaät taâm khuyeán khích toâi 
nhieàu treân ñöôøng vieát vaên, laøm baùo vaên hoïc.  
Buùt kyù Khi Gia Ñình Toâi sum Hoïp naøy tröôùc 
laø ñeå taëng Nhaø Vaên Hoà Tröôøng An, sau laø ñeå 
coù kyû nieäm vôùi choàng con, daâu, reå, vaø caùc 
chaùu noäi ngoaïi.   

Vieát chung moät taùc phaåm vôùi quyù vaên 
thi höõu khaùc laø moät haân haïnh lôùn cho 
Nguyeãn Thò Ngoïc Dung.  Raát mong ñöôïc 
ñoïc caùc ñoaûn vaên khaùc cuûa caùc taùc giaû trong 
taäp Moùn AÊn Theo Böôùc Chaân Ngöôøi Di Taûn.  
Chaéc chaén coù nhieàu ñieàu ñaëc bieät thuù vò ñeå 
hoïc hoûi vaø thöôûng thöùc.     

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 
Virginia 01/12/2009 
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