Đi Thăm Muscat, Oman (Trung Đông)
Ngọc Hạnh
Du thuyền đưa chúng tôi đến hải cảng Mina Qaboos, Muscat
vào 6g 45 sáng khi sương mù còn bao phủ mặt biển. Tuy thế
nhưng phần lớn du khách đã thức đứng đầy boong tàu xem du
thuyền cập bến. Nhìn lên bờ về phía xa xa thấy núi non trùng
điệp, đỉnh núi nhọn hoắc ẩn hiện trong đám mây trắng lãng
đãng trên nền trời xanh. Về phía đông ánh dương hồng rạng rỡ,
bình minh tươi sáng nhẹ nhàng chào đón vạn vật.Trên bờ bến
cảng rộng lớn với các kho chứa hàng khổng lồ, bãi đậu xe sầm
uất chứa xe các loại, nhiều lắm .Cách bến cảng một quãng
ngắn sừng sững hai, ba bồn chứa nước thật cao và lớn. cung
cấp nước cho cả thành phố Trời 2 năm không mưa, chung
quanh là núi , cát ,sa mạc và biển nhưng dân chúng vẫn đủ
nước dùng. Ngoài ra họ còn tưới cây cảnh, trồng hoa tươi tốt. Muscat biết cách biến chế nước mặn thành
nước ngọt để dùng quanh năm.
Cảng rộng lớn, tàu chở hàng và du thuyền đậu san sát dưới
bến. Đường xe chạy rộng, trải nhựa sạch sẽ. Dọc theo hai bên
đường những cây palm tree lá xòe rộng, xanh mướt.Trên bến
cảng nơi bãi đậu xe nhiều xe hơi mới toanh không đếm xuể có
lẻ mới nhập cảng, nên chưa kịp giao hàng? Muscat mặt trời
mọc vào 6g00 sáng và lặn vào 17g30
Theo tài liệu du thuyền, Muscat, thủ đô nước Oman, là trung
tâm hành chánh, văn hóa, du lịch, kinh tế …của cả nước. Nước
Oman lớn thứ 3 ở Arabia, sau Saudi Arabia và Yemen, mở
mang, phát triển nhanh chóng từ 1970. Oman đã trao đổi
thương mãi với các nước Ả Rập, Hy Lạp, La Mã từ thế kỷ thứ I,
chịu ảnh hưởng Bồ Đào Nha từ năm1507 đến thế kỷ thứ 17.
Oman chỉ có mùa Hè và mùa Đông không có mùa Xuân và mùa Thu (theo Bách khoa toàn thư) Mùa hè nóng
và ẩm từ tháng 5 đến tháng 10, mùa Đông ấm và khô ít mưa từ tháng 10 đến tháng 4. Có khi cả năm không
có một cơn mưa. Tiền tệ họ dùng là đồng Oman, dân nói tiếng Arabic và phần lớn theo đạo Hồi (Islam). Theo
tài liệu, Oman là nước quân chủ cha truyền con nối, vua điều hành công việc hành chánh, quân sự trong
nước. Hướng dẫn viên là người địa phương, anh tự hào vì nhà vua hiện tại là vua tốt, có những cải cách tiến
bộ làm dân gìàu, nước mạnh. Đền vua tại Muscat rộng mênh mông, nguy nga đồ sộ, đẹp vô cùng. Chúng tôi
nhìn rào sắt bao quanh, lối đi lót đá hoa cương sạch sẽ bóng láng, ao ước là có thể thăm viếng hoàng cung,
phía bên trong rào sắt. Hai người lính mặc đồng phục, oai vệ đứng nghiêm canh gác ở ngôi nhà nhỏ ngay
cổng ra vào hoàng cung. Xe bus thả chúng tôi ngoài đường tráng nhựa, đi bộ khá xa mới đến cổng chính.
Đoạn đường này có vườn hoa xanh tươi tốt, đủ màu sắc, xanh, đỏ, tím , vàng. Lòng và lề đường lót đá hoa
hình nọ kia rất ngoạn mục. Nhờ khí hậu mát mẻ, phong cảnh xinh đẹp nên không ai phàn nàn vụ đi bộ. Nhà
vua có 7 cung điện tất cả, không ai biết vua ở cung điện nào. Ngoài cung điện chính nguy nga tráng lệ, rãi rác
chung quanh còn có các biệt điên mỹ lệ to lớn khác nhưng không rộng lớn đẹp bằng cung điện chính. Nếu tôi
không lầm ngày nay có vài cung điện trong số kể trên dùng làm văn phòng.
Hướng dẫn viên cho biết Muscat là thành phố an ninh tốt, đi ra đường dù đêm hay ngày đều an toàn không
sợ bị cướp giật. Hai bên những con đường sạch sẽ là nhà phố 5, 7 tầng khang trang. Hãng xưởng rộng lớn
nằm hơi xa thành phố chút xíu. Các cửa hàng, các con đường hay bảng chỉ dẫn phần lớn có tiếng Anh kèm
theo như “slow down, keep left, keep right…” Nhiều còn đường tráng nhựa nằm giữa 2 bên núi cao. Họ đã xẻ
núi làm đường. Có khí con đường chạy dọc theo bờ biển nước xanh lơ rất đẹp. Xe chạy ngang qua đền thờ
Hồi giáo lớn, nóc vòm đền thờ óng ánh màu vàng sáng chói rực rỡ.
Các hãng xe hơi lớn như Mercedes, BMW, Toyota, Honda, Jeep, Lexus nằm dọc theo 2 bên đường đi.
Ministry of Tourism, British Council, National Travel Company nằm trong khu vực riêng biệt. National Bank of

Oman khang trang nằm trong khu thương mại. Đường gần bến tàu có Used Vehicule Company, Internet
Café, tiệm nhiếp ảnh, tiêm bán dụng cụ thể thao, tiêm bán hoa tươi, bán máy ảnh, tiệm khắc bảng đồng v..v...
Muscat có nhiều khách sạn xinh đẹp lớn nhỏ, từ 3 sao đến 5 sao, nhiều nhà băng, nhà hàng ăn uống sang
trọng, bãi biển sạch sẽ. Thương xá có nhiều cửa hàng bán hàng hóa địa phương và hàng hiệu ngoại quốc…
Buôn bán ở Oman thịnh vượng, trù phú. Hướng dẫn viên bảo ở Muscat trung bình mỗi gia đình có 3 xe hơi.
Nhiều người từ Pakistan, Ấn độ, Âu châu đến Muscat làm việc …
Muscat có nhà thương Tai Mũi Họng tối tân ngoài 2 bệnh viện tổng quát rộng rãi. Nhiều kiến trúc lớn còn đang
xây cất dở dang.
KHÁCH SAN
Muscat có nhiều khách sạn lớn và đẹp như:
Intercontinental Muscat Hotel
Chúng tôi trầm trồ khi xe chạy ngang qua khách san và khu nghỉ
mát 5 sao Intercontinental Muscat. Quá đẹp, rộng 35 mẫu đất,
phía sau có bãi biễn rộng rãi, sạch sẽ, nằm trong khu ngoại giao
va thương mại, cách phi trường chừng 20 phút. Hương dẫn viên
cho biết từ khách sạn có thể đi bộ đến thương xá lớn có cả 100
tiêm buôn, hơn 20 nhà hàng ăn uống, quán rượu, tiệm cafe rất
tiện cho những người đi công tác ngoại giao, buôn bán hoặc
nghỉ mát với gia dình. Trong khu vực này ngoài bãi biển, còn có
hồ bơi lộ thiên cho người lớn và trẻ con, sân chơi và nhà giữ
trẻ…
Shangri-LA’s Barr AL Jissah Resort & Spa.
Khu nghỉ mát kể trên gồm 3 khách sạn sang trọng trong vùng rộng lớn gồm 124 mẫu đất, cách đền vua độ 15
phút lái xe, Phía sau khu nghỉ mát là biển, nước xanh lơ. Bên trái khu nghỉ mát có dãy núi đá trơ trụi, không
có cây xanh như phần đông các núi khác. Chúng tôi biết Oman nhiều núi và sa mạc cát trắng nhưng các nơi
chúng tôi đi qua toàn nhà lầu, cung điện… núi chỉ thấy xa xa. Nay đến thật gần, nhìn lên thấy núi cao, trước
mắt là biển rộng, trông vừa hùng vĩ vừa thơ mộng như bức tranh “sơn thủy’ của các họa sĩ Trung Quốc.
Khách sạn cao có lẻ đến 10 tầng, đồ sộ, đẹp tuyệt, sang trọng cầu kỳ như biệt điện, từ trần nhà đến sân chơi
đâu đâu cũng trang hoàng mỹ lệ, sang trọng. Khách trong nhà nghỉ mát hầu như chỉ có người da trắng.. Từ
khách sạn du khách phải đi qua vườn cây cảnh hoa lá xanh tươi, các hồ bơi, bồn nước mới đến bãi biễn cát
trắng, nước xanh với những dãy ghế xếp, những nhà và dù che nắng xinh đẹp cho khách tắm biển.
Trên tường nhà, các nơi công cộng cũng như phòng giải lao, phòng tiếp tân bày các bức tượng đặc biệt, các
tấm tranh hiếm quý trông thật lạ và vui mắt. Các loài hoa nhiệt đới trong vườn hoa được du khách tận tình
thưởng thức, chụp ảnh... Tôi xem nhanh thưc đơn trong khung kính thấy ngoài các món ăn Âu Mỹ còn nhiều
món ăn khác, trong đó có món ăn Ấn Độ và Á Rập (Arabic). Rất đông du khách thăm viếng khu nghỉ mát, có
thể các du thuyền khác cũng cho khách họ đến thăm viếng khu nghi mát và khách sạn này. Theo hướng dẫn
viên khách sạn 5 sao, có tất cả 630 phòng, được xem rộng lớn nhất Muscat.
Huớng dẫn viên cho biết bãi biển Muscat đẹp nhất Oman, thu hút nhiều du khách thế giới vì sự sạch sẽ, cát
trắng, nước trong. Vĩa hè dọc theo bờ biển lót gạch trồng hoa, cây lá tươi tốt. Tuy nhiên nhìn kỹ bạn sẽ thấy
có nhiều ống cao su dẫn nước dưới các luống hoa và chung quanh gốc cây. Thì ra Oman trồng cây cảnh tốn
nhiều công sức hơn ở Hoa kỳ. Theo tài liệu du thuyền Oman chỉ có 3% đồng bằng, 25% núi, 72% là sa mạc...
Dù thế những nơi chúng tôi đi qua trông thật trù phú, thịnh vượng.
Ra phố chúng tôi gặp những trung niên nam Oman cao lớn, khỏe mạnh, da
ngăm ngăm bánh mật, không đen như Ấn độ hay trắng như người Âu châu.
Họ để râu xum xuê, đầu quấn khăn che kín tóc. Dù trẻ hay già họ đều mặc
áo trắng tinh rộng thùng thình dài đến chân và tay áo phủ cổ tay. Tôi thấy
vài phụ nữ ở đường phố, họ choàng khăn phủ kin đầu và cổ, khăn choàng
họ viền ren rất đẹp. Người họ thanh thanh. Tôi không thấy người phụ nữ

nào tròn quay. Những ngón tay búp măng của họ mang đầy nhẫn. Trong ngày tôi viếng Muscat toàn nam giới
đứng người bán hàng, lái xe, lính gác cổng, nhân viên khách sạn v. v…..

ĐỀN THỜ HỒI GIÁO: Grand Mosque
Hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi thăm đền thờ Hồi giáo to nhất Oman, “The Sultan Qaboos Grand Mosque.“
Đền bằng đá marble xây 1996, mất 6 năm 4 tháng mới xong. Khi đi viếng thành phố buổi sáng, xe đã chạy
ngang qua Grand Mosque. Ngồi trên xe mọi người đã trầm trồ mái vòm đền thờ sáng chói rực rỡ. Hướng dẫn
viên bảo nóc mái vòm phết vàng thật chứ không phải sơn màu vàng như mọi người lầm tưởng.
Đến nơi xe đậu ngoài xa, chúng tôi đi bộ vào. Ngoài cổng đền
thờ rộng lớn có 3 nhân viên, 2 nữ, 1 nam đứng 2 bên cổng nhỏ
kiểm soát y phục du khách. Nhóm Việt Nam có 2 người bị từ
chối không cho vào đền vì tay áo chưa dài đủ đến cổ tay. Vẻ
măt các nhân viên này nghiêm nghị, không thấy họ cười tươi
với khách viếng đền. Bên phía ngoài cổng đã có một số người
đứng lao xao trò chuyện. Họ cũng không đủ tiêu chuẩn vào đền
như 2 người bạn tôi. Tuy thế các nam du khách mặc áo ngắn
tay được vào đền thờ thoải mái, không bị ngăn trở chi cả. Du
khách viếng đền đông lắm. Thật đáng tiếc vì hai người bạn phải
chờ bên ngoài. Tối hôm qua sau khi xem trình diễn văn nghệ,
ông giám đốc sinh hoạt có nhắc nhở mọi nên mang khăn che kín tóc, mặc áo dài tay khi vào thăm viếng đền.
Bạn tôi không biết họ bắt buộc tay áo phải che kín cổ tay…Mọi người đều phải tháo giầy để vào cái kệ xong
băng qua sận rộng mênh mông lót đá hoa cương bóng láng mới vào đền. Phía bên trong đền rộng rãi mênh
mông. Trần đền thờ phủ kín hoa văn và cao 50 mét kể từ sàn nhà. Các cửa ra vào bằng gỗ chạm khắc tỉ mĩ,
cửa sổ nhiều màu sắc bằng kính với các hình tượng giống như cửa kính bên trong các nhà thờ….
Đền thờ có 5 cột (minaret) vượt cao khỏi nóc đền. Từ xa đã trông thấy các
minarets. Cột chính cao nhất 90 mét kể từ mặt đất và 4 cột nhỏ 4 bên chiều
cao 45,5 mét. Các cột minaret to lớn, nhiều tầng, mỗi tầng có chạm khắc hoa
văn nhưng nhìn xa tưởng như cột suông đuột và cao tít. Sàn nhà gian chính
có thảm nhiều màu dệt hình hoa lá phủ kín, nơi tín hữu cầu nguyện. Thảm
hoa rộng thênh thang. Theo tài liệu đền thờ, sáu trăm công nhân dệt ròng rã
4 năm mới hoàn thành tấm thảm đặc biệt, nặng 21 tấn, có 28 màu, không ráp
nối . Dân Oman hãnh diện vì thảm đền thờ Grand Mosque rộng lớn nhất thế
giới, dài 70 mét, rộng 60 mét. Không nước nào dệt được tấm thảm đặc biệt
như thế. Đèn treo nhà thờ cao 14 mét được xem to lớn nhất trong các đền
trong nước và ngoại quốc. Chung quanh đền thờ họ trồng cỏ cây hoa lá xanh
tươi, chăm sóc công phu, cắt xén thật đẹp.
Cựu Phó Tổng Thống Mỹ Dick Cheney đến viếng đền thờ Grand Mosque vào
ngày16/3/2002. Khách viếng đền thờ rất đông trong những ngày thường.
Riêng ngày thứ sáu là ngày cầu nguyện dành cho tín hữu. Họ cầu nguyện
trong đền thờ và cả ngoài sân. Tốt hơn trước khi thăm viếng nền xem lịch trình để biết ngày giờ nào dành cho
du khách. Hướng dẫn viên cho biết bên trong đền có thể chứa 7.000 người cùng một lúc và sân đền rộng đủ
chổ cho 13.000 người cầu nguyên. Được biết Grand Mosque lớn thứ 3 thế giới, to và đẹp hơn Blue Mosque ở
Turkey. Phụ nữ có thể cầu nguyện ở nhà nhưng nam giới phải đến đền thờ nhất là vào ngày thứ sáu. Họ
được phép mặc áo tay ngắn và quần dài…
Khu Thương Mại:
Chúng tội vào khu thương mại bán nhiều mặt hàng. Họ bán nữ trang làm bằng vàng, bạc, đá quý, những vật
bằng gỗ chạm trổ mỹ thuật, trái chà là khô và tươi, các hương liệu, nước hoa địa phương, quần áo may sẵn,
vải, tơ lụa, giày, ví, áo da, các đồ vật thủ công v.v… Bạn có thể tìm mua hầu hết các thứ cần thiết hoặc hàng
hiệu trong thương xá, kể cả các tiệm ăn, tiệm bán nước giải khát. Thức ăn Oman tựa như món Ấn độ gồm có
gạo, cari, thịt trừu, thịt gà, các loại rau, món nào cũng dùng nhiều gia vi.

Chúng tôi đi ngang qua phi trường. Tuy không rộng lớn như các phi trường quốc tế khác nhưng khang trang.
và đẹp. Các xe đậu ở bãi đậu bóng láng, đủ các hiệu đắt tiền như Mercedes, BMW, Toyota… Các xe Taxi
phần lớn là Toyota.
Từ thị xã ra phi trường chúng tôi đi ngang vườn dừa mênh
mông, trồng ngay hàng thẳng lối và vườn đu đủ, chuối xanh um
giống như ở các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Tôi
ngạc nhiên bởi Muscat là xứ sa mạc, it mưa mà vườn cây lại
tươi tốt thì được trả lời là có hệ thống dẫn nước tưới cây.
Chúng tôi ghé qua trạm bán dừa, chuối, đu đủ bên vệ đường
để mua nước dừa giải khát. Dừa trái nhỏ, nước dừa rất ngọt.
Một quày dừa cả 10 quả. Họ chặt dừa cho ống hút vào cẩn
thận. Người bán hàng toàn nam giới mặc áo dài trắng tinh phủ
tới mắt cá, rộng thùng thình, vấn khăn trắng giống như người
bán hàng ngoài thị xã…
Dân ở Muscat xem chừng thoải mái sung túc. Dân Yemen
phần lớn gầy và có vẻ khắc khổ hơn.
BẢO TÀNG VIỆN
Bảo tàng viện Bait Al Zubair cách đền vua một quảng ngắn. Hướng dẫn viên nói rằng bảo tàng viện trước kia
là một ngôi nhà sửa sang trang tri lại làm viện bảo tàng, mở cửa cho dân chúng vào xem năm 1998. Viện rộng
rãi trưng bày các di tích lịch sử, các vật dụng cổ xưa Oman như quần áo, đồ trang sức, vòng tay, vòng cổ, hoa
tai văn kiện, bút tích của người Oman thưở xưa. Nữ trang của ho làm bằng đá quý hay bằng bạc. Ngoài ra
còn có tranh ảnh kể lại sinh hoạt các vua và dân chúng thời trước, các vật dụng hoàng gia, các vật dụng đi
biển và tàu thuyền người Oman từ mấy thế kỷ trước.
Bảo tàng viện mở cửa từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 mỗi ngày, trừ ngày thứ 6. Nhiều du khách lố nhố ngoài sân
chụp ảnh hoa cỏ, núi đồi, một số đông vào bên trong viện. Ngay phòng tiếp tân có tấm bảng nhỏ bằng tiếng
Anh và tiếng địa phương “cấm chụp ảnh.‘’ Sân sau và trước viện bảo tàng khá rộng. Đứng ở sân chúng tôi
nhìn thấy mấy ngọn núi cao xa xa phía sau viện.
Sau khi viếng Viện Bảo Tàng, du khách chia ra, một số đi thăm bãi biển Batinah và viếng pháo đài Nakhl
(Nakhl fort), ai không đi thi lên xe trở về tàu. Tôi trở về tàu nghỉ ngơi để ngày hôm sau đi đến địa phương
khác.
Ngoc Hạnh.

