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 Tự Hào Hai Chữ Sài Gòn… 
Minh Hòa  

 

AIGON cái tên địa danh 1 trong 40 thành 
phố nổi tiếng trên thế giới được khắc tên 

trên mặt đồng hồ Thụy Sỹ từ những năm 1953. 

 Chiều qua uống cafe với đứa em, buôn 
chuyện khắp thế giới mới biết em cũng cùng sở 
thích mê đồng hồ (mình chỉ mê thôi nha). Em 
gởi hình cái đồng hồ và hỏi có biết tin thú vị này 
không? Xem xong thật sự mình rất rất ngạc 
nhiên xen lẫn tự hào cái tên SAIGON được khắc 
trên mặt đồng hồ của một thương hiệu nổi tiếng 
nhất thế giới - PATEK PHILIPPE - model 2523 
của Thụy Sỹ. Tin quá hay và quá thú vị không 
phải ai mê đồng hồ cũng biết. Tối mình về nhà 
lật đật “lục tung” internet tìm hiểu mới càng “nổi 
da gà”, khi biết nó được sản xuất năm 1953, khi 
miền Nam lúc đó do Pháp đô hộ, nhưng thành 
phố SAIGON được khắc tên 1 trong 24 múi giờ 
thế giới. Cái tên được ngạo nghễ đứng chung 
với 39 thành phố nổi tiếng đại diện trên thế giới: 
Sydney, Montreal, Moscow, New York, 
California, Rio De Janeiro, London, Paris, 
Geneva, Tokyo,…..có cả Singapore (mình hơi 
thắc mắc nước Singapore thành lập năm 1965, 
nhưng đồng hồ này lại được sản xuất năm 
1953?).  

 Tương truyền, vào năm 1876 sau khi lỡ 
chuyến tàu ở Ireland, kỹ sư đường sắt người 
Scotland - Mr. Stanford Fleming bắt đầu tìm 
cách chuẩn hóa thời gian. Phát biểu trước Viện 

Hoàng gia Canada ở Toronto năm 1879, ông đề 
xuất chia trái đất thành 24 múi giờ, mỗi múi cách 
nhau một tiếng với thời gian chung cho từng múi 
giờ riêng lẻ. Ý tưởng của ông đã vấp phải sự 
phản đối đáng kể từ các chính phủ và cộng 
đồng khoa học nhưng sự kiên trì của ông đã 
được đền đáp khi khái niệm mang tính cách 
mạng của ông cuối cùng được thông qua vào 
năm 1884 tại Washington, khi 25 quốc gia tham 
gia hội nghị Kinh tuyến Quốc tế quyết định rằng 
kinh tuyến gốc của kinh độ 0° sẽ đi qua 
Greenwich, nước Anh.  

 Đồng hồ giờ thế giới dường như ít được 
các tín đồ đồng hồ quan tâm cho đến khi nhà 
chế tác đồng hồ thiên tài Mr. Louis Cottier thiết 
kế một bộ máy đồng hồ bỏ túi có giờ địa 
phương với kim giờ và kim phút ở trung tâm, 
được liên kết với một vòng xoay 24 giờ và được 
bao quanh bởi một vòng quay số cố định bên 
ngoài với tên của các thành phố khác nhau 
được ghi trên đó. Đồng hồ bỏ túi giờ thế giới, 
tiền thân của tất cả đồng hồ giờ thế giới, hiển thị 
đồng thời mọi múi giờ trên thế giới, đồng thời 
cho phép xem giờ địa phương dễ dàng và chính 
xác, và tất cả trên một mặt số duy nhất. 

 Cottier đã thu nhỏ phát minh của mình 
vào cuối những năm 1930, xuất hiện trên chiếc 
Patek Philippe model 1415. Đến năm 1953, 
Patek Philippe model 2523 có hệ thống hai núm 
vặn mới, một để lên dây cót và một ở vị trí 9h để 
điều khiển đĩa các thành phố. Khi được giới 
thiệu ra thị trường, đồng hồ hai núm mới này 
không thành công về mặt thương mại, nên rất ít 
sản phẩm được sản xuất. Chỉ có 7 cái được chế 
tác bằng vàng hồng, 5 cái có bản đồ thành phố 
Âu châu và Bắc Mỹ. Trong đó, 1 trong 2 cái duy 
nhất dùng bản đồ Âu Châu & Á châu có mặt sứ 
màu xanh nước biển, khi lặn xuống nước màu 
trên mặt có một chiều sâu như dưới biển. Đồng 
hồ duy nhất này có cả 2 thứ trên mặt mà các 
nhà sưu tập đồng hồ mong muốn là mặt bằng 
men Enamel (loại sứ trên cái mặt tròn ở giữa) 
phải nung 2 lần mới thành, và mặt trang trí với 
những pattern bằng máy (do huyền thoại Louis 
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Cottier phát minh, sau đó hãng Patek Philippe 
sử dụng). Đặc biệt được sản xuất trong thập 
niên 50 thế kỷ trước, thập niên hoàng kim của 
chế tạo, thiết kế, kỹ thuật điêu luyện của đôi tay 
những bậc thầy.  

 Và… chiếc đồng hồ Patek Philippe 2523 
giờ thế giới có khắc tên SAIGON được sản xuất 
năm 1953 trở thành chiếc đồng hồ đắt nhất 
được bán ở Á châu. Nghe nói đâu tầm vài triệu 
đô chứ mấy??  Ahihi...! 

Sài Gòn - Nov. 16, 2020 
         

 

Đẹp 

Tặng Hoàng Anh Tuấn 

 

 

Người dáng bước bơ vơ của bầu trời hải đảo 

Tóc bồng bềnh trên nếp trán ưu tư 

Những ngón tay dài ướp trọn mấy ngàn thu 

Mà men sáng trong xanh mầu trăng vời vợi 

 

Hơi thở mới nguyên của đồng tiền mừng tuổi 

Tôi nhìn người ngóng đợi mắt lên ba 

Người về đây có phải tự trời xa 

Với nét mắt vòng cung của cầu vồng che mưa 

nắng? 

 

 

 

Có phải tên người là âm thanh vô vọng 

Nên mắt buồn le lói thoáng bơ vơ 

Hay một đêm nao nước lụt Ngân Hà 

Thượng đế đưa sao mang gửi về khóe mắt? 

 

Người về đâu giữa đàn khuya dìu dặt 

Hơi thở thiên thần trong tóc ẩm hương xưa 

Người đi về trời nắng hay mưa 

Sao để sương gió trầm tư thêu thùa má ướt 

 

Mắt dịu ngọt đúc từ rừng ngọc bích 

Hay linh hồn trăm phiến đá chân tu 

Sao người về mang trọn một mùa thu 

Với mây trắng lênh đênh của những chiều 

nguyệt tận 

 

Là gió trăm cây hay là cồn nước đọng 

Người không cười mà hoa cỏ gói trong tay 

Đường áo màu viền trắng cổ thơ ngây 

Màu sắc thời gian người thu tròn giữa áo 

 

Bóng nhỏ xa đi trên lá vàng cổ đạo 

Bước chân chìm theo mỗi phím đàn khuya 

Tay trần gian tôi đếm ngón so le 

Đã có phút âu lo đường về dương thế 

 

Người về đâu mà đền đài hoang phế 

Mang dáng người trên mỗi nấm bia phai 

Trăm vạn đường mây xê dịch chân trời 

Theo tiếng nhặt khoan của từng nhịp bước 

 

Dù về đâu tôi xin đừng chậm gót 

Để làm gì cho mỏi mắt trần gian 

Có bao giờ tôi sẽ phải làm quen 

Lời ngỏ ý sẽ là kinh cầu nguyện... 

 

Nguyên Sa 

https://vietmessenger.com/books/?title=tho%20nguyen%20sa#0

