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Alexandria là m�t thành ph� có tính cách qu�c 
t� vì dân mi�n Trung �ông ��nh c� 	 �ó r
t 
nhi�u.  Nh� �ó mà tôi có d�p th�	ng th�c các 
món n Ý, Greece, Lebanon, Ethiopia, Pháp, 
Anh và l� t
t nhiên Ai C�p. Các b�n CC �ã 
t�ng bi�t các món n Pháp, Anh và Ý nên kh�i 
c�n nói thêm. Món n Greece thì có món cá 
��i �út lò tuy�t cú mèo.  Lebanon có món 
tráng mi�ng bánh Nghìn Lá (Mille feuilles) 
ng�t ngh�n h�ng. Ai C�p có hai món mà tôi 
thích nh
t là món sandwich k�p th�t n��ng và 
��u xanh chiên dòn.  Th�t bò x�t lát ���c s�p 
ch�ng lên nhau theo hình Nón c�t ��u (tronc 
de cone). Kh�i th�t này quay tròn theo tr�c 
��ng và l�a ga ��t cháy l�p th�t ngoài nên khi 
g�t ra b� vào bánh mì n r
t th�m.  ��u xanh 
chiên là b�t ��u tr�n v�i b�t th�m và mu�i r�i 
vo tròn và chiên dòn.  �n chay v�i bánh mì 
ngon chán. Mu�n n c�m VN thì k� nh� là 
ph i “b� qua �i Tám” vì không có n��c m�m, 
ngay c  xì d�u c!ng không có luôn.  Tôi nh� là 
lúc �ang làm vi�c có ông Nh�t ��n cung c
p 
hàng cho Th"y C�c bi�u cho m�t gói mì gói n 
li�n.  T�i �ó tôi n mì gói và nghe nh�c Thái 
Thanh mà c m th
y cu�c ��i lên h��ng.  

Tôi lúc �ó là ng��i da vàng duy nh
t t�i 
Alexandria và m#i l�n ra ���ng là b� t�i nó 
nh�n là Japanese! Xe Pick-up Toyota và 
Datsun là hai lo�i xe r
t thông d�ng �� ng��i 
Ai C�p ch	 hàng.  Gi�i “th��ng l�u!” Ai C�p 
	 Alexandria nói ti�ng Pháp nên tôi không b� 
b$ ng$ khi giao thi�p v�i h� ngoài gi� làm 
vi�c, còn trong gi� làm vi�c thì Anh ng% là 
ngôn ng% thông d�ng, tuy nhiên khi các tr�	ng 

phòng, tr�	ng ban bí ti�ng Anh thì tôi có th� 
chêm ti�ng Pháp vào và vì v�y s& liên l�c cu  
tôi v�i các gi�i cao và trung c
p 	 các n�i 
trong thành ph� Alexandria không g'p tr	 ng�i 
v� ngôn ng%. 

Alexandria có hai nhà hàng th"y s n mà tôi 
thích nh
t.  M�t nhà hàng n(m 	 phiá �ông 
c"a thành ph�, 	 Abou Kir n�i mà h i quân 
c"a ��i �� Napoleon b� h i quân c"a �ô d�c 
Nelson �ánh b�i tan tành xí quách.  B�n ��n 
nhà hàng �i vào b�p ch�n các con tôm ho'c cá 
�� cho nhà b�p n��ng lên n v�i chanh mu�i.  
Tôi ���c m�i n nghêu s�ng, khi v�t chanh 
vào thì con nghêu co mình l�i và tôi c!ng rùng 
mình theo nh�ng vì “l�ch s& b�t bu�c” nên 
ph i n.  �n m�t con th
y c!ng ngon ng�t và 
không có gì là tanh h�t.  Nhà hàng th� hai 	 
phiá Tây c"a thành ph�, n�i mà m't tr�i l'n 
ngoài bi�n (Ng��i Alex. nói là m't tr�i l'n sai 
h��ng c!ng nh� chúng ta th��ng th
y m't tr�i 
	 VN l'n sau núi Tr��ng S�n. Các b�n CC 	 
Cali thì ch� quá quen v�i c nh m't tr�i l'n 
ngoài bi�n r�i).  Quán này có �'c �i�m là ta có 
th� ng�i n v�i sóng bi�n li�m láp d��i chân.  

Alexandria có b� bi�n r
t dài c  m
y ch�c cây 
s�, vì v�y bãi bi�n r
t nhi�u và n�i nào c!ng 
t�m ���c nh�ng bãi bi�n t�t nh
t n(m trong 
lâu �ài c"a ph� �� Farouk (l� t
t nhiên!).  Tôi 
th��ng m#i cu�i tu�n ��n �ó thuê gh� b� v�a 
t�m bi�n v�a h�	ng gió mát lành.  Trong mùa 
Hè thành ph� Alex. m'c d�u c!ng nóng n&c 
nh�ng nh� có gió bi�n nh� V!ng Tàu nên 
c!ng �$ kh) h�n là khí nóng thiêu ��t 	 Cairo 
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và các thành ph� n(m d�c theo V�nh.  Dân s� 
mùa Hè c"a Alex. �ang t� 2.5 tri�u ��t ng�t 
tng lên trên 5 tri�u và dân �i ngh* hè ng" 
ngày tránh nóng và s�ng v� �êm. Các h�p �êm 
�ông ngh�t và nh�c chói tai. 

Trong th�i gian làm vi�c t�i Alex. Tôi có d�p 
“h�	ng” bão b�i sa m�c (sand storm).  B�i 
nhuy+n ��n m�c �� là nó chui vào áo qu�n, 

th�c n nu�c u�ng. �n th�t bò steak mà c� có 
c m t�	ng là n b�i. Ngoài ���ng thì ng��i �i 
nh� bóng ma (sau này tôi l�i có d�p g'p cái 
bão b�i quái ác này 	 Mauritania).  Dân Alex. 
thì quá quen thu�c v�i bão b�i này và h� g�i là 
khamasil (nm ngày).  Qu  nhiên sau nm 
ngày, m�a ngoài sa m�c và ch
m d�t các l�c 
b�i. 

Mùa Thu ��n, khí tr�i b�t oi b�c và dân ngh* 
hè c!ng �i h�t �� tr  s& yên t,nh t��ng ��i cho 
Alex.  Nhân d�p ngh* l+, hình nh� l+ th�ng tr�n 
tháng M��i khi quân ��i Ai C�p thình lình t
n 
công quân ��i Israel, tôi quy�t ��nh �i Cairo 
xem Kim T& Tháp m�t trong 7 k- quan c"a 
th� gi�i.  Ch��ng trình du l�ch g�m có: vi�ng 
Kim T& Tháp Cheops vào ban ngày, xem Kim 
T& Tháp và Ng��i S� T� Sphinx ban �êm 
thu�c show Son & Lumiere, n c�m và xem 
show trong l�u sa m�c cùng là vi�ng B o Tàng 

Vi�n Ai C�p 	 Cairo.  Ngày cu�i c"a cu�c du 
hành là ngày free �� du khách mua s�m.  Nh� 
ngày này mà tôi có ���c chai n��c m�m quý 
báu nh� nói sau này. 

Có ��n xem Kim T& Tháp thì con ng��i Công 
Chánh c"a tôi m�i th
y ph�c ng��i Ai C�p 
cách �ây m
y ngàn nm không bi�t v�i cách 
nào và d�ng c� chi mà �ã ��o �á n'ng m
y t
n 

s�p ch�ng lên nhau 
không h� không keo 
mà các joints không 
h� th
y m�t chút h	.  
B�n góc c"a Kim 
T& Tháp m'c d�u �á 
��o ch�ng lên nhau 
nh�ng th.ng t�p góc 
c�nh không th
y có 
ch# nào cong gãy 
h�t (Tôi không 
mu�n nói nhi�u v� 
ph�n này vì các b�n 
CC có th� xem các 
�ài PBS �� bi�t 
nh%ng d�ng c� mà 
ng��i ��i sau dùng 
�� ph�ng �oán xem 
dân Ai C�p lúc b
y 
gi� làm cách nào �� 

xây d&ng kim t& tháp, và ��c National 
Geographic �� bi�t các chi ti�t v� Kim T& 
Tháp Cheops và Ng��i S� T� Sphinx).  Tôi 
c!ng nh� m�i dân du l�ch khác, l
y áo qu�n Ai 
C�p c"a ông phó nhòm leo lên l�ng l�c �à 
ch�p vài pô làm k/ ni�m.  Ng�i trên l�ng l�c 
�à nhìn xu�ng tôi có c m t�	ng là mình c!ng 
cách m't �
t ít nh
t 10 ft và mu�n chóng m't 
luôn nên t� ch�i không �i du ngo�n vòng 
quanh kim t& tháp trên l�ng l�c �à nh� nhi�u 
du khách khác.  Vì hi�u k- mu�n bi�t n�i chôn 
vua Cheops nên tôi theo chân ng��i h��ng 
d0n chui vào lòng kim t& tháp lên n�i chôn v� 
vua này.  ���ng �i lên �ã v�a nh� v�a th
p 
v�a d�c c$ 30% ho'c l�n h�n, v�a �i v�a t& 
h�i không bi�t làm sao mà dân chôn ng��i 
ch�t có th� khiêng cái hòm n'ng ngàn cân t� 
d��i �
t lên n�i an ngh* cu�i cùng c"a vua 
m�i ch�t.  Khi ��n n�i �� xác thì nhi�u ng�c 

 
Alexandria 
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nhiên �ã ���c dành cho du khách.  Tr��c h�t 
là cái hòm b(ng �á kim c��ng ���c ��o t� 
m�t phi�n �á kh)ng l�.  Không hi�u ng��i Ai 
C�p lúc b
y gi� �ã dùng d�ng c� gì �� làm 
vi�c khó khn này.  K� ��n là làm cách nào �� 
�em cái hòm n'ng ngàn cân này lên n�i này và 
chót h�t là hòm không có xác ch�t!  Tôi h�i 
ông h��ng d0n viên thì vì ngôn ng% b
t ��ng 
nên m�i nghe là xác ch�t ���c �em v� b o 
tàng vi�n!  Sau này tôi m�i bi�t th�t ra ch# 
chôn này ch* là m�t cách �ánh l�a dân phá m� 
ho'c �� n c�p c"a quí ho'c �� phá h�i k1 thù 
không còn ��i s�ng bên kia th� gi�i.  M� chôn 
th�t c"a vì vua th�t ra 	 d��i lòng kim th& tháp 
và xác ��p c!ng �ã ���c ��a v� b o tàng vi�n 
nh� h��ng d0n viên du l�ch �ã nói.  Lúc �i 
xu�ng ���ng h�m thì m�i th
y c&c, vì d�c cao 
nên �i xu�ng ph i dùng b�p th�t �ùi hãm �à, 
t�i �ó b�p �ùi tôi th
y th
m thiá nh�c m�i.  K� 
��n tôi ���c ��a �i xem chi�c thuy�n mà vì 
vua d& tính s� �em ông ta cùng tùy tùng sang 
bên kia th� gi�i.  Tôi th�m ngh, n�u chi�c 
thuy�n này mà dùng �� v��t biên qua Tân Th� 
Gi�i (USA) ch� không ph i qua bên kia th� 
gi�i! thì tuy�t cú mèo.  Thuy�n ���c trang b� 
��y �" d�ng c�, h�t gi�ng và ng��i h�u h�.  
K� ra thì vn minh Ai C�p và vn minh c"a ta 
c!ng gi�ng nhau 	 ch# này ngh,a là khi ch�t 
con ng��i không ph i là ch�t mà ch* �i qua 
m�t th� gi�i khác mà thôi.  Thuy�n làm b(ng 
g# ���c b o v� b	i m�t nhà kính có máy �i�u 
hòa không khí ki�m soát �� 2m.  Theo ng��i 
hu�ng d0n và sách v	 �� l�i thì 	 trong vùng 
kim t& tháp còn có m�t chi�c thuy�n th� hai 
t��ng t& nh� chi�c �ang ���c tr�ng bày 
nh�ng B� Vn Hoá Ai C�p không mu�n �ào 
b�i nó lên �� tránh b� h� h�i vì �� 2m và ánh 
sáng m't tr�i.  Chúng tôi c!ng ���c xem cái 
h�m chôn chi�c thuy�n hi�n �ang ���c tr�ng 
bày.  Các n�p ��y h�m ��u b(ng �á ��o, m#i 
t
m ��c ch�ng nghìn cân th� mà chúng nó 
���c ráp v�i nhau g�n nh� là các mi�ng g# 
parquet mà các b�n t�ng th
y tr�ng bày 	 
Home Depot ho'c Lowe’s.  Tôi ch* bi�t ng  
nón chào thua và ph�c ng��i Ai C�p ��i x�a. 
Khi v� Alexandria làm vi�c tôi th��ng dùng 
cái kh  nng k3 thu�t c"a ng��i ��i x�a �� 
phê bình vi�c xây c
t 2u t  	 Alex. Thì m
y 

ng��i c�ng s& viên Ai C�p h� c��i nh�o tôi và 
h� nói r(ng: “lúc x�a xây c
t không �àng 
hoàng thì ch* có CH4T còn bây gi� xây c
t 
không �àng hoàng thì làm l�i thôi, ch�t th(ng 
tây nào mà lo!”  À thì ra k/ lu�t s�t nhi�u khi 
c!ng có cái hay! 

Son & Lumiere.  Màn �êm xu�ng và t�ng hàng 
gh� dài ���c �em ra s�p tr��c t��ng ng��i s� 
t� và kim t& tháp. Mu�n nghe l�i gi i khán gi  
có th� ch�n Anh, Pháp, ��c ng% và ti�ng 5 
R�p.  Hình nh� có luôn c  Nh�t ng%.  Ng�i 
d��i tr�i ��y sao, ��p m�n vì tr�i l�nh c$ 5 �� 
C, xem các ng�n �èn pha và bao chùm (flood) 
chi�u ��n �âu thì l�i di+n gi i ��n �ó thì m�i 
th
y k� ra có ti�n c!ng s��ng và vn minh Ai 
C�p b� xa 4 ngàn nm vn hi�n c"a x� ta 
nhi�u!  ��i khái Son & Luniere k� l�i n�n vn 
minh c"a Ai C�p cách �ây vào l�i 7 (?) ngàn 
nm cho ��n lúc xây c
t kim t& tháp. 

Ngày hôm sau thì tôi �i thm Vi�n B o Tàng 
Ai C�p 	 Cairo.  Vi�n này hình nh� ���c xây 
c
t theo ki�n trúc Pháp nên tôi th
y h�i quen.  
Vào ��n trong thì Vi�n B o Tàng (BTV) 
không khác chi m�t nhà kho vì các di v�t thì 
quá nhi�u mà di�n tích thì quá hi�m (Tôi ���c 
bi�t v� sau n��c Nh�t vi�n tr� ti�n �� n�i r�ng 
BTV nh�ng �ó là chuy�n v� sau).  T��ng �á, 
c�t �á, hòm �á �� ng)n ngang không còn l�i 
�i.  M�t s� l�n các t��ng �á m't ng��i b� ch't 
m't.  Sau này tôi ���c gi i thích là các v� vua 
chúa ��i sau th��ng hay cho ch't m't các 
t��ng  nh các vua chúa ��i tr��c vì �� k6!  
(T��ng Ng��i S� T� 	 ngoài sa m�c n�i có 
kim t& tháp Cheops c!ng cùng chung s� ph�n.  
T�c truy�n r(ng hoàng �� Napoleon vì gi�n 
thua tr�n nên �ã ra l�nh b�n b� m't t��ng 
Ng��i S� T� cho bõ ghét!)  M�t �i�u b&c 
mình là h�u nh� nh%ng nhân viên ph�c v� t�i 
�ây ��u mu�n xin làm h��ng d0n viên, l� t
t 
nhiên có lì xì, m'c d�u tôi �ã có h��ng d0n 
viên riêng r�i.  L�n mò qua các ch��ng ng�i 
v�t tôi cu�i cùng ��n hai n�i mà tôi mu�n 
xem.  Tr��c h�t là phòng châu báu, �úng h�n 
là phòng ch�a áo giáp b(ng vàng y n'ng l�i 14 
kg (30 lbs) c"a Tutankhamun.  �úng là x� 
Moslem an toàn vì v�i s� vàng nh� v�y mà áo 
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giáp ch* m(m trong m�t l�ng kính s� sài và ch* 
có m�t ông c nh sát già ng�i gác v�i súng 
không có ��n.  Nói cho ngay d�u k1 gian có 
l
y ���c áo giáp vàng y thì c!ng không làm 
sao mà ch�y thoát ra c�a ���c vì nh� tôi nói 
trên �� ��c ng)n ngang!  Cu�i cùng là phòng 
ch�a xác ��p momies.  Trông th�t t�i nghi�p, 
các xác ��p qu
n bng tr�ng v�i vài ch# xé ra 
cho ng��i ��i sau chiêm ng�$ng!  Th�t thà lòi 
ra màu nâu nâu tái tái trông nh� th�t phá l
u !!  
Xem các xác ch�t ngàn nm này mà lòng tôi 
c m th
y b
t nh0n, có l� là vì cái tính Á �ông 
c"a ta coi tr�ng v
n �� m� m .  Ng��i ch�t d& 
trù s� ng" yên bên kia th� gi�i và �áng lý nên 
�� h� ng" yên v�y mà ch� h� ph i n(m ngày 
này qua nm n� �� cho hàng ngàn c'p m�t 
quan sát vì khoa h�c!  �úng là: 

“Ng�m ��ng nu�t cay nhìn thiên h�,  
Gi�c m�ng nghìn n�m yên ng	 k
 nh� pha” 

T�i ��n chúng tôi ���c r��c �i sa m�c th�	ng 
th�c ��i s�ng sa m�c c"a ng��i du m�c 
Bedouin.  M
y ng��i này s�ng trong l�u, chn 
nuôi dê và l�c �à, th�c n ph�n l�n là th�t 
n��ng và s%a t��i ho'c chua.  Chúng tôi ���c 
��a vào m�t l�u v i và ph�c v� th�t n��ng 
ch
m mu�i �� trên mâm ��ng.  Nói ra thì món 
n n��ng này c!ng ch.ng có gì �'c s�c, th�t 
n��ng VN chúng ta ngon h�n nhi�u.  Sau màn 
n u�ng là màn trình di+n vn ngh�.  Không 
ph i là múa b�ng mà là múa cái gì tôi không 

nh�, m#i v! công trên ��u mang m�t cái nón 
có chân �èn n�n và các ng�n �èn n�n ��t cháy 
cao g�n nh� ��ng tr�n l�u.. Và �ó là lý do t�i 
sao tôi không nh� cái màn múa ví tôi c� s� 
cháy l�u b(ng v i.  Nhìn qua thì ông b�n ��ng 
hành c"a tôi c!ng nh�n nhác ngó t�i ngó lui.  
Tôi h�i thì ông ta nói c�n tìm ch) thoát hi�m!.  
Hú h�n không có gì x2y ra nh�ng theo tôi bi�t 
thì hình nh� m�t nm sau thì l�u b� cháy trong 
lúc bi�u di+n màn múa nón có �èn n�n và có 
nhi�u khách hàng b� ch�t!    

Hôm nay là ngày cu�i c"a cu�c du hành Cairo 
và thay vì �i mua s�m thì tôi nhân d�p này ��n 
USAID tìm ông c� v
n M3 lúc tr��c ph�c v� 
	 VN và l
y v� VN. Ông này ��a tôi v� nhà 
n tr�a và �� g'p v� c"a ông 
y.  Tr�a �ó tôi 
���c m�t b�a n quá ngon, c�m và cá kho t�.  
Chi�u l�i ch� 
y cho tôi m
y lát bò khô, m�t 
nhúm th�t chà bông và m�t chai n��c m�m.  
Nói qua thì nhân viên USAID ���c nh�p c ng 

hàng mi+n quan thu� vì v�y ch� 
này nh�p c ng ���c th�t heo 
�ông l�nh và n��c m�m t�ng 
thùng trong lúc �ó tôi vì làm vi�c 
cho nhà th�u m'c d�u là nhà th�u 
M3 nh�ng không ���c cái ân 
hu� này.  Chi�u �ó khi �i trên xe 
bus v�, ông b�n ��ng hành c"a 
tôi th
y tôi ôm chai n��c m�m 
kè kè bên ng��i coi b� nh� s� b� 
k1 c�p d&t bèn h�i “anh làm gì 
mà coi b� sn sóc chai r��u chát 
�� quá v�y, b� mua r��u �em v� 
u�ng ph i không?” Tôi nói 
“không ph i r��u, �ây là n��c 
m�m fish sauce và là qu�c h�n 
c"a x� tôi �ó.  Tôi ôm nó là vì s� 

nó b� ra thì phi�n l�m”.  C  tháng sau �ó ngày 
nào tôi c!ng có n��c m�m �� n v�i c�m và 
chi�u chi�u thì có �� nh�m la ve. 

K� sau:  Tôi ��a các k s� Ai C�p �i Italia, 
France, Finland và USA.  Tôi l�i kh�n gói �i 
Ivory Coast, Mauritania, Tunisia, Sudan và tr� 
l�i Ai C�p làm vi�c lâu dài l�n th� hai. Tôi b� 
k�t t�i Cairo vì chi�n tranh V�nh! 

 
Bedouins 
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