Đi Thăm Sydney (Úc Đại Lợi)
Ngọc Hạnh
Hình Ảnh của Khiêm Phạm
Tàu đưa chi em chúng tôi 6 người và hàng ngàn du khách khác đến
bến cảng Sydney vào 7 giờ sáng một ngày trời đẹp, biển lặn gió yên .
Trên cao trời xanh trong vắt. Ánh nắng ban mai dịu dàng trải lên vạn
vật, chan hòa trên mặt biển sóng nhấp nhô. Người lái tàu cập bến thật
tài tình, tàu đậu sát bến cảng. Mới nhìn tưởng như đuôi tàu chạm vào
các cao ốc, thật ra còn khoảng cách do các tàu nhỏ khuất bên dưới
du thuyền. Hải cảng rộng, trên bờ lát gạch đỏ xen kẽ với các bồn hoa
xinh xắn. Cây kiểng to bé trên bến cảng lá xanh tươi tốt mượt mà. Có
những cây to cành lá xum xuê. Nhóm du khách Viêt Nam đến từ các
tiểu bang khác và chúng tôi đứng trên boong tàu nhìn lên bờ thấy các
cao ốc chi chít, cầu cảng (Harbour Bridge) ngạo nghễ, cao lêu nghêu,
dài ngoằn, như muốn so chiều cao với các cao ốc. Nhà hát con sò (Opera House) xinh đẹp nổi tiếng thế giới,
màu trắng hình dáng đặc biệt giống như nhiều con sò xếp chung nhau, một kiến trúc tân kỳ và là niềm tự hào
của Sydney, nằm bên phải con tàu..
Hải cảng Sydney thật sinh động náo nhiệt. Mới 7 giờ sáng nhưng bến cảng đã rộn ràng, nhiều người đi lại.
Phần lớn họ đi về hướng Hí Viện, thong thả như đi tản bộ, chậm rãi. Trời mát, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng
vui. Phòng ăn điểm tâm trên tàu đã bắt đầu đông thực khách. Họ ăn sớm để chuẩn bị lên bờ. Sydney là trạm
chót của cuộc hành trình và thành phố Sydney nổi tiếng đẹp quyến rũ nên ai cũng náo nức đi thăm cho biết .
Địa Lý, Dân Số, Giao thông
Theo tài liệu du thuyền cho biết Sydney nằm ở bờ biển Đông Nam
nước Úc, thủ đô New South Wales. Thành phố này diện tích 1.580 cây
số vuông đông dân cư nhất, có 4.12 triệu dân gồm đủ quốc tịch.. Sách
Sydney- Australia, trang 2 của nhà xuất bản Suzie Thomas bảo Sydney
có 200 sắc tộc khác nhau, một thành phố đa văn hóa, dân cư đa dạng.
Dân ở Sydney 30 % nói ngôn ngữ khác tiếng Anh. Họ nói tiếng Hoa,
Nga, Hy Lạp, Đại Hàn, Việt , Miên.. Vào khoảng hơn 20 năm nay
Sydney có nhiều người Á Châu đến cư trú, và lập nghiệp như người
Trung Hoa, Nhật, Đại Hàn, Việt Nam, Miên.. Gần bến cảng có khu phố
Tàu với các hiệu buôn có bảng hiệu chữ Trung Hoa, Việt, Miên v. v..,
bán đủ các loại gia dụng, thực phẩm Á Châu.
Sydney có nhiều phương tiện giao thông. Người địa phương dùng xe nhà, taxi, mini bus, xe van, xe lửa, phà,
water taxi, xe bus, xe điện. Các xe thường có đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, radio, CD….. Ở khu vực bến cảng
water taxi rất thông dụng đưa khách đi chung quanh vùng vịnh Sydney. Đi bộ cũng tiện vì vỉa hè rộng và sạch
sẽ. Các khu phố buôn bán gần nhau. Băng qua con đường là đến khu phố khác bán các loại hàng hóa khác.
Các tiệm bán bưu thiếp, quà lưu niệm, tem thư, phòng điện thoại chỉ cần đi bộ khỏi bến cảng chừng 5, 10 phút
là đến. Đường đi có cây to bóng mát, hoa kiểng xinh tươi vui mắt. Cùng loại hàng nhưng tiệm của người Á
Châu, Trung hoa, Đại Hàn giá hạ hơn người bản xứ có lẽ do nhân viên toàn là người trong gia đình: vợ chồng,
con, cháu v. v. .Theo tài liệu Bách khoa toàn thư Wi kipedia hàng hóa Sydney mắc nhất nước Úc và mắc hạng
21 trên thế giới.
Trung tâm thương mại thành phố (Central Business District):
Xây chung quanh hải cảng Jackson trong đó gồm cả hải cảng Sydney (Sydney Harbour). Thành phố này quá
nhiều cao ốc, các kiến trúc hiện đại cao chọc trời, nhìn mỏi mắt, gồm những trụ sở chính các công ty quốc
ngoại, các hãng điện tử, các nhà băng lớn của Úc, Hòa Lan, Mỹ, Nhật, các khách sạn, thương xá lớn như Pitt
Street Mall nằm ở đường Pitt và tháp Sydney (Sydney Tower) 4 tầng, cao nhất Úc, 305m. Trường Đại học
(Macquarie University Campus) đường Macquarie cổ kính nằm trong khu vực. Ngoài ra còn có Governor Philip
Tower, World Tower .. Các công viên rộng lớn, xinh đẹp như Wynyard Park, Hyde Park, vườn bách thảo
hoàng gia (Royal Botanic Gardens) cây cỏ xanh mướt như trang điểm cho thành phố thêm xinh tươi diễm lệ…
Nói chung Sydney là thành phố đẹp, nhiều trường đại học nổi tiếng, trung tâm kỹ nghệ, thương mại, du lịch,

truyền thông, y tế, giáo dục.. của cả nước. Sydney có nhiều thắng cảnh hấp dẫn du khách ngoại quốc. Bãi
biển tốt nhất, bờ cát dài, cát trắng mịn, hải cảng lớn nhất, tiện nghi nhất, hí viện Opera hiện đại tối tân, cầu
cảng (Harbour Bridge) dài lê thê, các công viên, vườn bách thảo, sở thú nuôi con Koala và các loài Kangaroo
lớn nhỏ.
Khí Hậu, Thời Tiết:
Khí hậu Sydney ôn hòa, mùa hè ấm áp và mùa đông không quá lạnh. Trung bình một năm có 240 ngày nắng
ráo và mưa trải đều những mùa trong năm nhưng nửa năm đầu thường mưa nhiều hơn nửa năm cuối. Tháng
giêng nóng nhất, có năm lên đến 45 độ C. Tháng 7 lạnh nhất trong năm. Ít khi có tuyết ở Sydney. Nhờ khí hậu
ấm áp nên dân chúng có nhiều cơ hội sinh hoạt ngoài trời: du ngoạn bằng thuyền, cắm trại, hòa nhạc, diễn
kịch ở các công viên, tắm biển, leo núi…, tổ chức các môn thể thao dưới nước, lướt ván trên mặt biển, lặn
dưới nước xem cá và các sinh vật dưới nước..
Văn hóa:
Sydney có nhiều lễ hội. Đại nhạc hội lớn nhất và các buổi trình diễn văn nghệ, chiếu phim, trưng bày họa
phẩm, các cuộc giải trí náo nhiệt thường tổ chức vào tháng Giêng hàng năm ở trong nhà hay nơi công cộng.
Vào tháng 4, tháng 5 có tuần lễ trình diễn thời trang tươi vui hấp dẫn. Đêm giao thừa (New Year’s Eve) và lễ
Giáng sinh được tổ chức long trong cả nơi công cộng lẫn tư gia, có pháo bông ngoạn mục, đua thuyền hào
hứng tại bến cảng Darling. Họ chăng đèn, kết hoa, diễn hành ngày Tết tại bến cảng (Sydney Harbour) và cầu
cảng (Harbour Bridge) rầm rộ, tưng bừng. Ngày Giáng sinh các nhà thờ, hiệu buôn và một số tư gia trang
hòang hoàng rất đẹp. Ngoài ra còn có lễ hội của những người đồng tính nam và đồng tính nữ với hàng ngàn
người tham dự...
Du Ngoạn:
Chị em chúng tôi 6 người rời du thuyền vào lúc gần 9 giờ sau khi điểm
tâm. Buổi sáng đẹp, trời trong vắt, nắng ấm chan hòa, mọi người tươi
cười hớn hở khi đặt chân lên bờ. Chúng tôi không theo tour du thuyền
như các bạn Việt Nam khác vì chị bạn có họ hàng sống ở Sydney lâu
năm, từ 1980, tình nguyện đưa chúng tôi viếng thăm thành phố. Chẳng
biết bạn tôi nói thế nào nhưng lúc ra khỏi trạm kiểm soát đã thấy cháu
chị và người con trai chờ sẵn. Hai người bảo đến đấy từ lúc 7 giờ tức
lúc tàu mới cập bến. Chúng tôi cùng đi bộ quãng ngắn đến nơi chị đậu
xe để cất bớt các túi xách nặng, cồng kềnh. Xe được đậu gần vì người
cháu có giấy phép đặc biệt do hãng cậu ấy cấp cho, còn không thì phải
đậu xa tít, đi bộ cũng mõi chân. Còn đang đi lại thấy người cháu khác đến thăm. Cháu chuyện trò vội vàng ,
thăm bà độ 10, 15 phút phải trở về sở làm việc tiếp tục. Nguời trai trẻ lái xe ,làm hướng dẫn viên hôm ấy gọi
bạn tôi bằng “bà” đã có vợ con sư nghiệp. Không ai ngờ bạn tôi còn trẻ đã lên chức “cụ”
Con trai người cháu đưa chúng tôi thăm viếng và chụp ảnh loanh quanh khu vực công viên Luna (Luna Park)
đầy cây xanh, hoa đẹp gần chân cầu. Nơi đây trước kia là nhà tạm trú cho nhân viên gần 10 năm trong thời
gian xây cầu. Cậu đưa đến xem cầu cảng nổi tiếng thế giới, kể những điều thú vị về cây cầu như một hướng
dẫn viên chuyên nghiệp. Sau đấy chúng tôi lên xe chạy qua khu thương mại chính, nơi xe đậu 18 Úc Kim 1
giờ và 50 Úc kim một ngày. Ở khu Central Point toàn cao ốc. Chúng tôi đi qua tòa đô chính (Sydney Town
Hall) ở góc đường George và Druitt, thấy cây thông Giáng Sinh trước sân trang hoàng rực rỡ. Cao ốc xinh
đẹp mang tên Nữ Hoàng Victoria (Queen Victoria Building) xây từ năm 1898 rộng lớn chứa hơn 200 gian hàng
các loại là nơi mua sắm lý tưởng cho người dân Sydney, chạy dài theo con đuòng George. Nhà thờ cổ kính
trang nghiêm St Andrew Cathedral thật lớn, trưng bày hang đá, máng cỏ to, và tượng các thánh cao to như
người thật. Cây thông Giáng Sinh lớn trong sân nhà thờ chăng đèn, trang trí xinh xắn, vui mắt. Xe chạy ngang
nhà thờ Tin Lành đường York, Thư Viện Quốc Gia gần đường Macquarie. Công viên Hyde Park ở đường
Market có bồn hoa, hồ phun nước gần viện Bảo Tàng Úc. Xe chạy qua bệnh viện Sydney, đến vườn bách
thảo hoàng gia (Royal Botanic Gardens) vòng ra bờ biển, đến các phố buôn bán. Khu phố thương mại đường
quá nhiều xe, bị kẹt, xe chạy nhích nhích từ chút một. Trên hè phố người đi lại đông đảo nhộn nhịp. Họ ăn
mặc chững chạc, màu sắc sáng sủa. Khi xe chạy ngang cây xăng, cậu cho biết xăng 1,50 Úc kim 1 lít. Người
lái xe Sydney rất tôn trọng luật đi đường, nếu vi phạm có thể bị phạt từ 700 đến 1000 Úc kim. Máy ảnh đặt dọc
theo các con đường. Lái xe không thắt dây an toàn, nếu bị cảnh sát bắt gặp sẽ bị rút bằng lái.

Xe vào công viên đậu và từ đó chúng tôi thấy nhà hát Opera xinh xắn, kiến trúc đặc biệt lạ mắt, các tàu nhỏ,
phà đậu trong vịnh Sydney rất rõ. Cậu cho biết đại cương về nhà hát, chụp ảnh cho mọi người. Khu chợ Trung
Hoa gần bến tàu, có thể đi bộ được nhưng tiết kiệm thì giờ nên dùng xe bus nhanh hơn.
Trời trưa, nắng vàng hoe nhưng chưa đến nỗi nóng nực. Mẹ cậu ân cần mời chị bạn và chúng tôi về nhà dùng
cơm trưa, gặp gỡ gia đình vì người nhà đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng nhưng chúng tôi cáo từ, nhờ cậu cho
trở lại bến tàu để bạn tôi có thì giờ hàn huyên với rất nhiều họ hàng đang chờ đợi. Cháu chị bạn tôi đông con
và tất cả đều thành đạt, tốt nghiệp đại học, có việc làm vững chắc. Tuy qua Úc gần 30 năm từ khi các cô cậu
còn nhỏ nhưng tất cả vẫn quý mến, tôn trọng và thương yêu bố mẹ, quyến luyến họ hàng như lối sống nề nếp
Việt nam ngày xưa. Hôm ấy người cháu đưa chị bạn tôi về tàu khoảng 11 giờ tối, kịp mang hành lý ra trước
cửa phòng, chuẩn bị hôm sau rời du thuyền về nhà, chấm dứt cuộc hành trình Tân tây lan và Úc đại lợi. Họ
định giữ chị ở lại qua đêm nhưng chị phải về du thuyền để mang hành lý để ngoài cửa cho người mang đi,
nếu không ngày mai chị phải tự lo liệu lấy với các hành trang nặng nề cồng kềnh cũng mệt.
Trong lúc tản bộ thăm viếng công viên chúng tôi được biết người cao niên và tàn tật ở Úc được chăm sóc chu
đáo khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm, hưởng trợ cấp tốt, có trung tâm hướng dẫn nghề nghiệp, nơi cư trú,
sinh hoạt dành riêng cho họ. Họ được bảo đảm an ninh và đời sống ấm no cho đến khi qua đời.
Trẻ con Sydney hưởng nhiều tiện nghi, có nhà giữ trẻ sau giờ học, lúc bãi trường ,hay khi bố mẹ bận việc
vắng nhà . Tất cả đều miễn phí do hội đồng thành phố tổ chức. Các nhân viên trong nhà giữ trẻ đều được
huấn luyện, có kinh nghiệm giúp trẻ vui chơi, ăn ngủ điều độ…
Nhà Hát Opera:
Chúng tôi dùng cơm trưa trên tàu xong trở lên bờ đi thăm nhà hát
Opera. Nhìn lên bờ du khách đi bộ về hướng nhà hát Opera nườm
nuợp như đi xem hội. Đường đi khu vực này rộng rãi, lót gạch đỏ sạch
sẽ, các bồn hoa cây kiểng tươi tốt trồng dọc theo lối đi trông thật vui
mắt. Thỉnh thoảng có những chiếc băng dài đặt rải rác theo con đuòng
cho khách nghỉ chân. Từ bến tàu đi độ 5, 7 phút đến những trạm bán vé
đi tour thăm viếng các thắng cảnh trong vùng bằng tàu nhỏ mang tên
Đại úy Cook (Captain Cook) . Một số các tàu thuyền nhỏ khác đậu san
sát duới bến. Các sạp báo đặt gần các trạm bán vé. Cầu tàu rộng rãi có
mái che và vách chung quanh, nơi dán đầy các phong cảnh xinh đẹp
quảng cáo các nơi họ đưa khách viếng thăm. Tiếng nhạc từ cầu tàu xen
lẫn tiếng loa vang vang báo đến giờ khách xuống tàu đi thăm thắng cảnh.
Chúng tôi đi dọc theo con đường một bên là vịnh, nước biển xanh như màu ngọc bích, nhiều tàu thuyền
nhấp nhô, một bên những cao ốc cao vòi vọi nhìn mút mắt. Từng trệt cao ốc có các hiệu buôn, nhà hàng ăn
uống khang trang, ghế nệm, khăn trãi bàn trắng muốt, tiệm sách rộng lớn, tiệm bán máy ảnh..v. v.. Lúc đứng
trên boong tàu nhìn về nhà hát thấy du khách đông đúc đi lại trong khuôn viên nhà hát. Trông gần hóa ra “
tưởng vậy mà không phải vậy” chúng tôi đi bộ mất khoảng 15 phút. Lên mấy bậc thang, qua sân khoảng rộng
đến cửa kính tự động, mấy chị em nghĩ là đến cửa chính nhà hát hóa ra nhà hàng ăn uống được trang hòang
sáng sủa, mỹ thuật. Trở ra, chúng tôi leo lên một số bậc thang vào nhà hát, sắp hàng sau cái đuôi dài thậm
thượt chờ mua vé vào thăm viếng bên trong, nơi người Úc tự hào về kiến trúc tân kỳ, biểu tượng của Sydney.
Theo bảng hướng dẫn du khách sẽ được nghe thuyết minh bằng 5, 6 thứ tiếng. Lúc mua tour tốt hơn nên
chọn ngôn ngữ thích hợp với mình. Họ thuyết minh bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Nhật, Trung hoa, Đại Hàn.
Không có tiếng Việt Nam. Bên tay trái cửa vào có những dãy ghế dài đặt trong hành lang rộng, hàng trăm
nguòi ngồi chờ đến lượt mình vào thăm viếng bên trong nhà hát. Chúng tôi cũng ngồi xuống đó chờ và chuyện
trò cho qua thì giờ Gần đấy khu bán các lọai nước giải khát . Cô bán hàng thật xinh xắn, cười có hàm răng
đều như hạt bắp. Phía tay phải cửa vào có gian hàng bán quà lưu niệm, bưu thiếp, tem thơ, tranh ảnh. Nhân
viên 3, 4 người bận rộn tíu tít gói hàng, nhận tiền..Khách vào ra tấp nập.
Du khách tự túc sắp hàng mua vé nhưng nếu bạn đi tour, vé vào cửa đã mua từ trước. Đến giờ cả nhóm
theo người hướng dẫn vào ngay bên trong, thưởng ngoạn các trang trí đặc biệt đồ sộ, tối tân nhà hát, không
phải chờ đợi chi cả. Các phòng phía trong dù lộng lẫy, trình bày công phu, tráng lệ, rực rỡ bao nhiêu du
khách chỉ được nhìn, không được phép chụp ảnh. Từ các bậc thang, trần nhà, ghế ngồi đều thiết kế đặc biệt
khác hẳn với các nhà hát thường thấy để khán, thính giả có thể thưởng thức âm thanh nhạc điệu mỗi buổi
trình diễn rõ ràng, dù ngồi xa hay gần….

Theo sách Traveler Australia trang 86, nhà hát Opera được khởi công xây cất năm 1959 do kiến trúc sư Jorn
Utzon người Đan Mạch thiết kế. Lúc đầu dự tính xây nhà hát Opera tốn khoảng 7 triệu mỹ kim. Công trình
chưa hoàn tất ông Jorn Utzon trở về Đan Mạch 1966 vì bất đồng ý kiến với nhà cầm quyền trong việc xây cất.
Nhà hát hoàn thành 1973, tốn 102 triệu mỹ kim, được nữ hoàng Elizabeth đệ II khánh thành, có pháo bông
rực rỡ và trình diễn nhạc Bethothowen Symphony, hàng trăm ngàn người tham dự và trực tiếp truyền hình cho
cả thế giới thưởng ngoạn. Được biết nhà hát chiếm diện tích 4, 5 mẫu, dài 183 mét, rộng 120 mét, móng nằm
25 mét dưới mặt nước, tốn nhiều dây cáp điện và theo tài liệu bách khoa tư điển, số địện nhà hát dùng đủ
cung cấp cho thành phố có 25.000 dân. Nóc nhà bao phủ chất liệu màu ngà, nhìn xa như màu trắng, nhập
cảng từ Thụy điển. Bên trong phòng nhà hát sàn lót đá hoa cương màu hồng, màu trắng và màu kem. Một số
phòng lát gỗ nhập cảng. Nhà hát có 2 phòng trình diễn chính, 5 rạp hát (theatres), 5 studios, 4 nhà hàng ăn
uống, 6 quầy giải khát (bars) rất nhiều nơi bán quà lưu niệm. Phòng hòa nhạc và diễn kịch chiếm 2 lô của
kiến trúc (2 hình vỏ sò). Phòng hòa nhạc chứa 2. 679 chỗ ngồi, có cây đàn organ lớn nhất thế giới, cấu tạo
bằng 10.000 ống kim loại. Phòng Opera(Opera theatre) 1.547 chỗ ngồi, nơi trình diễn Opera và ca vũ điệu ba
lê chính. Phòng diễn kịch có 554 chỗ ngồi, play house có 398 chỗ ngồi. Ngoài ra còn có phòng triển lãm (show
room), rạp chiếu phim, phòng tập dượt...
Vào nhà hát khách đi vào bằng cửa chính (grand entrance) hoặc cửa Bắc hay cửa Tây.. Nhà xe nằm ở tầng
hầm bên dưới sân chính, lớn rộng mênh mông. Nhìn chung nhà hát Opera, biểu tương thành phố Sydney ,
thật tráng lệ,một nơi trình diễn nghệ thuật đặc biệt, rất rộng lớn và xinh đẹp, quyến rũ du khách khắp nơi trên
thế giới. Nhìn hình ảnh nhà hát Opera, thiên hạ biết ngay đó là thành phố Sydney ở Úc Châu như tháp Eiffel
biểu tượng thành phố Paris ở Pháp vậy. ..
Nhớ lại Việt Nam trước 1975, tôi chỉ biết rạp chiếu bóng REX to đẹp hơn cả. Nhà hát lớn tôi không rỏ còn
họat động hay chăng. Hơn 35 năm qua mong quê hương ta xây cất được nhà hát tầm vóc quốc tế để văn
nghệ sĩ có nới trình diễn lịch lãm, lôi cuốn du khách các nơi trên thế giới…
Ngọc Hạnh

