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Chả bù với mọi năm, cứ chờ nước đến chân mới nhảy, năm nay nhờ ơn Covid, làm việc và dạy học online tại
gia, Ký tôi giỏi quá, chưa đến hạn đưa Niên Giám đi in thì đã hoàn tất bài Thuế nộp mạng cho Thời Báo rồi,
thế cho nên Tòa Soạn tống luôn bắt viết thêm một bài nữa. Thật đúng là nhanh nhẩu đoảng, biết thế chờ đến
phút chót mới nộp bài cho xong. Chưa hết, đang định viết về truyện xưa tích cũ, ôn cố tri tân thì TB lại bảo
"không, phải viết về đời sống Canada cơ". Giời ạ! Tui có biết gì về đời sống Canada đâu nè. Tối ngày đi cày,
về đến nhà thì làm con Sen bù đầu bù cổ, thì giờ đâu mà biết đến đời sống Canada mà viết. Nhưng lỡ hăng
hái nhận lời rồi, cũng cố nặn óc ra xem có gì để cống hiến bạn đọc. Thì may quá, nhân chiều hôm qua lang
thang trên đường, đi vòng vòng qua các cửa hiệu, thấy nơi nơi đều đã trang trí đèn hoa rực rỡ đón Giáng
sinh, chợt thấy rộn ràng nhớ lại những mùa Giáng sinh cũ nơi quê nhà. Thế mà đã 46 năm. Đã xa rồi những
đêm cùng bạn bè đi dạo Giáng sinh nơi nhà thờ Tân Định, rồi tản bộ đến nhà thờ Đức Bà, dù chỉ đứng ngoài
lạy Chúa con là người ngoại đạo, chờ cho cô bạn là con chiên ngoan đạo lễ xong, cả bọn kéo nhau về nhà cô
ấy ăn Réveillon. Vài năm đầu, mẹ còn bắt chị Loan đi cùng, sợ về khuya nguy hiểm, nhưng rồi chị đi với đám
con nít phá phách om xòm cũng chán, mấy năm sau chị không đi theo chúng tôi nữa. Chị bảo:
- Giáng sinh người ta đi lễ đầy đường, có gì nguy hiểm đâu mà sợ?
Từ ngày sang Canada, tôi không còn cái thú đi ra đường ngắm thiên hạ đi lễ đêm Noël nữa. Nhà nào nhà nấy
chỉ còn họp mặt gia đình, ăn uống trao quà các mà thôi. Trời lạnh căm căm, họp mặt xong thì chỉ ngồi bên cửa
sổ nhìn ra làn tuyết trắng, ôn lại những mùa Noël cũ, nhớ lại từng khuôn mặt của đám bạn thời niên thiếu, giờ
thì mỗi đứa mỗi nơi, lại cay cay khóe mắt. Nay nhìn đường phố tưng bừng đón lễ, dù là còn đang mùa dịch
bệnh, nhưng lòng không khỏi rộn ràng, và chợt nghĩ ra ờ, mình giới thiệu với độc giả những nét đặc thù của
mùa Giáng sinh nơi quê hương thứ hai này, há chẳng thú vị lắm sao?
Tại Canada cũng như tại Bắc Mỹ, ngày lễ Giáng sinh có lẽ là
ngày lễ được nhiều người đón nhận, chờ đợi nhất, dù là người
lớn hay trẻ con. Nhất là trẻ con thì khỏi nói, không còn niềm vui
nào to lớn hơn là chờ đến sáng, lục trong chiếc vớ bên lò sưởi,
để tìm món quà mà đêm qua ông già Noël mang đến cho. A! Mà
cái ông già Noël này mới lạ. Không cho ai thấy mặt bao giờ, ông
chợt đến chợt đi em chẳng biết, nên cũng tạo ra nhiều huyền
thoại về ông, để lại bao nhiêu giai thoại thần tiên cho các trẻ em
trên thế giới . Theo một bài được đăng trên Le Parisien, thì ông
xuất thân ở vùng phía bắc của Âu Châu, chính xác hơn là vùng
Nicolas de Myre. Được biết nhiều hơn dưới cái tên SaintNicolas, nhân vật nổi tiếng này được sinh vào năm 270 sau Công Nguyên tại thành phố Patara, thuộc Tiểu Á,
ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Là một tín đồ Công giáo, ông đã tử vì đạo vào năm 345, và được Giáo hội phong
Thánh. Trong lớp áo khoác màu đỏ, và bộ râu trắng như tuyết, ông được đại diện phát quà cho các trẻ em
ngoan ngoãn. Đến thế kỷ thứ 12, một chiến binh trở về sau cuộc chiến, khi qua thành phố Bari của Ý, nơi cất
giữ di tích của Thánh Nicolas, đã đem sự tích của vị Thánh này đến miền bắc nước Pháp, rồi từ đó lan truyền
đến các nước khác, và khi đến Hoa Kỳ thì được gọi là Santa Claus.
Tại Canada, năm nào cũng có những nơi cứ gần đến ngày Noël thì có lễ rước ông già Noël đi qua đường phố
cho dân chúng chiêm ngưỡng, rồi ông được đưa vào một trung tâm thương mại, ngồi trên chiếc ngai chung
quanh trang hoàng tráng lệ, một cách để thu hút các bậc cha mẹ đem con cái đến chụp hình chung với ông.
Tôi còn nhớ khi các con còn bé, năm nào cũng phải đưa các chú bé đi xem lễ rước này, rồi vào chụp hình để
các chú đem vào lớp khoe cô giáo và bạn bè. Giáng sinh đã trở thành một tập tục không thể thiếu sót tại bất
kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Tại Canada, mỗi địa phương tổ chức lễ Giáng sinh một cách đặc thù. Ta thử dạo qua một vài nơi tiêu biểu
nhé.

Thành phố Québec
Nếu Québec được xếp vào một trong những thành phố được yêu thích nhất trên thế giới để đón Giáng sinh thì
đó cũng không phải là sự ngẫu nhiên. Québec, với lối kiến trúc mang nặng sắc thái Âu Châu, những căn nhà
cổ kính phủ đầy tuyết trắng, tạo nên một không gian thần thoại vào dịp lễ này. Du khách đến thăm tỉnh
Québec, thì thành phố Québec, thủ đô của tỉnh này, là điểm dừng chân đầu tiên vì sự tráng lệ, lịch thiệp, một
viên ngọc về mặt kiến trúc và lịch sử, một cái nôi của nền văn hóa Pháp tại Canada. Đây là nơi chúng ta tìm
thấy Quốc hội Québec, vì thành phố này chính là thủ đô hành chánh và chính trị của tỉnh Québec, và cũng có
thể coi là thủ đô kinh tế, vì đó là một trong những thành phố năng động nhất ở Canada, sau Calgary,
Edmonton và Saskatoon. Tuy nhiên, về diện tích thì thành phố Québec vẫn nhỏ hơn Montréal.
Lễ hội Giáng Sinh tại Québec

Cuộc sống về đêm tại Québec cũng đầy náo nhiệt, với
những quán rượu ở trung tâm thành phố. Nếu bạn lang
thang qua những con đường hẹp với những tiệm ăn mang
đầy sắc thái Âu Châu, với những bảng hiệu tiếng Pháp,
những nhạc sỹ đường phố trong tiếng vỹ cầm réo rắt, hay
những họa sỹ ngồi rải rác đó đây vẽ lên những bức chân
dung tuyệt đẹp cho du khách dừng chân, thì bạn có thể
tưởng rằng mình đang ở Paris!
Vào mùa Noël, bạn hãy đi qua khu Phố Cổ, đặc biệt là Rue
du Petit-Champlain, bừng sáng và quyến rũ hơn bao giờ
hết, trong khi khu Place Royale được bao phủ bởi các cây
thông có quàng vòng hoa.
Tại đây, bạn cũng có thể dạo qua các khu chợ Giáng sinh,
đặc biệt là khu chợ Đức nơi quy tụ các nghệ nhân đến để tham dự Lễ hội Hóa trang mùa đông Québec, chưa
kể đến vô số sinh hoạt mùa đông và nhiều trò chơi giải trí mà bạn có thể tham gia vào mùa lễ.
Ottawa và Lễ hội Ánh sáng
Sau thành phố Québec thì thủ đô Ottawa cũng không kém nhộn nhịp trong mùa Giáng sinh để đón chào du
khách, nếu không nói là có phần trang trọng hơn. Cứ vào đầu tháng 12, theo thông lệ thì Thủ Tướng sẽ mở
đầu cho Mùa Lễ hội bằng cách thắp sáng hàng nghìn ngọn đèn trang trí nơi mặt tiền của Quốc hội, với nhạc
sống, đồng thời cũng phân phát chocolat nóng miễn phí cho người dân.
Một thú vui không thể bỏ qua vào mùa đông tại Ottawa, đó là đi trượt băng trên kênh Rideau, một phần của di
sản thế giới được Unesco công nhận, là hệ thống kênh đào lâu đời nhất vẫn còn hoạt động tại Bắc Mỹ . Vào
mùa đông, sau khi đóng băng thì kênh này sẽ biến thành sân trượt băng lớn nhất thế giới, trải dài đến 202
mét, hoàn toàn miễn phí, thu hút biết bao khách địa phương và du khách khắp nơi đổ dồn về đây trong mùa lễ
hội. Chưa kể là vào mùa hè, du khách còn có thể đến đây đi chơi trên kênh bằng ca nô, đạp pédalo, hay chèo
xuồng.

Kênh Rideau - Sân trượt băng lớn nhất thế giới vào mùa đông

Thác Niagara lấp lánh ánh đèn

Thác Niagara muôn màu rực rỡ
Ngọn thác hùng vĩ, ngoạn mục nổi tiếng nhất Bắc Mỹ, nằm trong địa phận Ontario, cách Toronto khoảng 120
km, đôi khi cũng được gọi là kỳ quan thứ tám của thế giới, với vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa quyến rũ, hàng năm
thu hút không dưới 15 triệu du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Thác này đã tạo thành một biên giới thiên
nhiên giữa Canada và Hoa Kỳ. Thác Niagara có thể được nhìn thấy từ cả phía Canada lẫn Hoa Kỳ, nhưng
tầm nhìn đẹp nhất vẫn là từ phía Canada (tôi không thiên vị đâu). Mặt khác, những điểm đẹp nhất cũng là
những điểm bạn phải chi tiền nhiều nhất, khiến địa điểm này đôi khi bị coi là một cái bẫy để moi tiền của du
khách! Đến thăm Niagara, bạn đừng quên chuẩn bị một túi tiền khá nặng hay đừng quên mang theo thẻ tín
dụng Visa, MasterCard, vì thứ gì tại đây cũng hấp dẫn và khá đắt đỏ. Do đó, mặc dù đây là một kỳ quan của
thiên nhiên, nhưng thác lại được nằm trong một môi trường chung quanh khá sầm uất và tối tân, nhằm phục
vụ du khách tối đa, khác hẳn với những môi trường thiên nhiên nổi tiếng khác tại Canada vẫn còn giữ được
những nét yêu kiều mà tạo hóa ban cho.
Riêng tôi thì bây giờ "ngán" Niagara lắm, vì bạn bè đến từ các nơi đến thăm mình, ai cũng đòi mình đưa đi
xem thác! Gần nửa thế kỷ nay, đếm ra chắc tôi cũng "bị" thăm thác không dưới 50 lần! Tính trung bình mỗi
năm 1 lần. Lần nào cũng phải tháp tùng khách xuống chiếc tàu khổng lồ Maid of the Mist, lượn lờ sát chân
thác, lần nào cũng ướt mem như chuột lột, vì xí xọn không chịu khoác chiếc áo mưa màu xanh lam mà họ
phát cho. Lúc lên bờ thì lạnh run, đi bộ đến cả giờ sau mới khô. Các lần sau thì tôi chừa, đành chui vào chiếc
áo mưa trong suốt, chỉ hở 1 lỗ để chui đầu vào, nếu dang hai tay ra thì phất phới như con ma. Mặc xong, lên
bờ là cho nó goes to… thùng rác. Có lần đi cùng 1 cô bạn đến từ Việt Nam, mua vé xuống tàu, tôi nói: "xuống
tàu Titanic nhé". Cô bạn tin dị đoan không xuống, thế là tôi thoát!
Ngoài ra, nếu bạn muốn quan sát thác Niagara từ trên cao thì bạn có thể chọn đi bằng trực thăng hoặc đi
đường vành đai, hay lên tháp Skylon cao 250 mét có thể nhìn toàn cảnh của thác cũng như nhìn qua thành
phố Toronto và Buffalo. Bạn sẽ nhận thấy tháp này có một vài nét tương tự như tháp CN vĩ đại của Toronto.
Vào mùa Giáng sinh, thác Niagara cũng góp thêm phần lộng lẫy, với muôn ánh đèn rực rỡ, chạy dài suốt 8
km, từ công viên Queen Victoria dẫn đến thác trong một bầu không khí huyền hoặc của Lễ hội Ánh sáng Mùa
đông, một truyền thống đã kéo dài từ năm 1983. Nếu bạn mang máy ảnh tốt, có flash thì chắc chắn sẽ thu
được những tấm hình tuyệt đẹp. Ngoài ra, bạn cũng có thể được chiêm ngưỡng cuộc diễn hành Santa Claus
không kém phần ngoạn mục, với vô số các ông già Noël đi diễn hành qua đường phố, làm bừng lên không khí
của ngày lễ Giáng Sinh, hai bên đường người xem đông kịt, các trẻ em ngồi trên vai các ông bố để chào đón
Santa Claus.
Vancouver, thành phố sôi động và tươi sáng Vancouver là một
thành phố sôi động, ngay cả vào mùa đông. Nằm về phía Tây,
Vancouver đã được đánh giá cao về chất lượng cuộc sống do
khí hậu ôn hòa, dù là ở trong một quốc gia băng giá, do lợi thế
là Vancouver nằm giữa sự hòa hợp lý tưởng của biển và núi.
Môi trường thiên nhiên đặc biệt của Vancouver: tiếp cận với
Thái Bình dương trải dài đến phía bắc và phía tây của
Vancouver, bao quanh bởi những ngọn núi cao sừng sững và
rừng xanh tươi tốt, đã khiến Vancouver được bình chọn là một
trong những
thành phố đẹp nhất trên thế giới. Bởi thế mà Vancouver đã thu
hút không ít di dân gốc Á Châu đến định cư. Ngày nay, số di
dân gốc Á đã chiếm đến 1/3 dân số của Vancouver. Cũng như
Québec, Vancouver không thiếu những sinh hoạt văn hóa: nào
là Vancouver Festival of Ocean Films, Vancouver Folk Music
Festival, Caribbean Days Festival, Vancouver International
Fringe Festival, v.v.
Vào mùa Giáng Sinh thì khỏi nói. Ngoài việc hàng triệu ngọn
đèn bừng sáng trên đường phố và khu chợ Giáng Sinh tại
trung tâm thành phố, lại còn biết bao sinh hoạt diễn ra trong
mùa lễ. Tại công viên Stanley, bạn có thể đi trên những

chuyến tàu nhỏ chạy giữa những ánh đèn đẹp như trong truyện cổ tích, hoặc xem cuộc diễn hành của những
con tàu ánh sáng lung linh như trong huyền thoại. Chưa hết, nếu bạn có thì giờ đi đến núi Grouse, chỉ cách
Vancouver chừng 30 phút đường xe, thì bạn sẽ có cơ hội gặp ông già Noël cùng với con nai (tuần lộc) của
ông, thì chắc chắn bạn sẽ tin rằng mình đang ở Bắc Cực!
Fjord-du Saguenay
Nếu bạn là người yêu thiên nhiên thì không thể không nhắc đến Công viên Quốc gia Fjord-du-Saguenay, bao
gồm gần 320 km2 vách đá, vịnh, và những khu rừng bất tận. Để đắm chìm trong vẻ đẹp thiên nhiên của mùa
đông Canada và trải nghiệm một "White Christmas" thực sự, bạn hãy đến công viên này, nơi được xem là có
những bức tranh thiên nhiên ngoạn mục quanh năm. Tại đây,
vào mùa Giáng Sinh, bạn cũng có thể dựng một lều tuyết của
riêng mình ngay tại trung tâm công viên, và qua đêm một cách
an toàn tại đó. Nếu may mắn, có thể bạn còn được một vài chú
tuần lộc đến thăm lều của bạn, càng khiến cuộc viếng thăm trở
thành một kỷ niệm khó quên.
Cảnh đẹp thiên nhiên tại Saguenay

Vùng này cũng là nơi mang nhiều truyền thuyết và huyền thoại.
Tục truyền rằng sông Saguenay dẫn đến một vương quốc xa
hoa và hư ảo, nơi mặt tiền được dát bằng vàng và quần áo đều
làm bằng tơ lụa.
Lễ Noël tại Montréal
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Đi đâu thì đi, cũng phải trở về thành phố Montréal, nơi mà chúng tôi đã
gắn bó gần nửa thế kỷ. Nằm trong tỉnh bang Québec, Montréal được xem là một thành phố mang nặng phong
cách văn hóa và lịch sử. Đặc biệt là những người gốc Pháp thì việc yêu mến Montréal đã gần như là một điều
đương nhiên, bởi nơi đây dân tình ấm áp, năng động và thoải mái, nhất là lịch sự. Thành phố Montréal đã đạt
được một địa vị gần như thần thoại đối với người Pháp: một Châu Âu thu nhỏ được Mỹ hóa, với bầu không
khí vừa thoải mái, vừa cổ điển lại vừa tinh tế. Ít phô trương hơn Paris, yên bình hơn New York, sáng tạo
không kém Toronto, Montréal vẫn giữ được bản sắc riêng của
mình, với nét đặc thù của một thành phố song ngữ để trở thành
một địa điểm thu hút hàng triệu du khách mỗi năm
Làng Giáng Sinh tại Montréal

.
Đến mùa Giáng Sinh, Montréal tổ chức hàng loạt các lễ hội và
sinh hoạt liên tục, đặc biệt là ở khu Phố Cổ, được gọi là Féérie
du Vieux-Montréal. Toàn thành phố đều mang những dấu hiệu
của ngày Chúa ra đời: nào là Làng Giáng Sinh, pháo bông vào
mỗi thứ bảy phía trên Vieux Port, hay Noël tổ chức trong công
viên. Không riêng gì thành phố mà nhà nhà cũng tận dụng dịp
này để tỏa sáng, với biết bao ánh đèn, biết bao cây thông lấp lánh sau các khung cửa sổ, nơi các cụ già ngồi
ngắm nhìn trời tuyết, nơi các trẻ em quây quần xúm xít quanh những gói quà gói ghém đẹp mắt. Một truyền
thống đáng yêu của các gia đình Montréal và Canada, là rất thích tặng quà vào dịp Noël, tại công sở cũng như
tại nhà. Vào thưở xa xưa, quà Noël cho con cái có thể chỉ là một quả cam, một chiếc áo mới, bây giờ thì trở
thành iPad, iPhone, mà iPhone thì lại phải là iPhone 13 Pro hay Pro-Max, thế mới chiến đấu chứ!
Bạn nào thích các môn thể thao mùa đông thì hãy tận dụng "Noël blanc" của Montréal trong làn tuyết luôn
trắng xóa để trượt tuyết xuống các sườn núi của Mont Royal hoặc trượt băng trên hồ Castors.
Kết luận
Tại những thành phố khác của Canada, việc đón lễ Giáng sinh cũng không kém phần long trọng. Trong khuôn
khổ của trang báo, chúng tôi chỉ giới thiệu đến bạn đọc những nơi tiêu biểu nhất.

Trong niềm tin vào Đấng Tối Cao và Thiên Chúa hằng hữu, chúng ta hãy cùng góp lời cầu nguyện cho đất
nước Canada được một mùa Giáng Sinh an bình, và cầu mong Thế Giới thoát qua cơn đại dịch đã hoành
hành trên trái đất này từ hai năm qua.
Chúc quí độc giả một mùa Noël vui tươi với Niềm Tin sâu lắng.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Hải Phong

