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Từ minh Tâm
... Từ trên xa lộ vào Đài Bắc, chúng tôi
đã thấy rõ khách sạn Grand Hotel to lớn, nơi
dùng đón tiếp quốc khách bên tray trái. Bên
phải, xa xa đã thấy rõ toà nhà chọc trời Shin
Kong cao 245 mét. Phía trước lại có toà nhà
khác cao hơn là Taipei 101, cao tới 508 mét.
Nhưng các cao ốc khác thì lại không hiện đại
lắm mà hơi cũ. Đài Bắc là một thành phố tồn cổ
với Viện Bảo Tàng Quốc Gia (Cố Cung Bác
Vật Viện) và nhiều
chùa, miếu khác như
chùa Long Sơn, miếu
Khổng Tử ... Đến Đài
Bắc ta sẽ thấy một sự
pha trộn kỳ lạ giữa cũ
và mới, giữa hiện đại
và cổ xưa.
Rời xa lộ, tôi
thấy đường sá ở Đài
Bắc rộng rãi, có
nhiều đại lộ rộng 6
làn xe. Trên đường
phố có rất nhiều xe
hơi và xe gắn máy
(loại giống như xe
Vespa), khác với Bắc
Kinh nhiều xe đạp,
hay Hồng Kông thì
vắng bóng xe gắn
máy. Thế nhưng
cũng có kẹt xe nên những tuyến đường xe điện
ngầm (metro) đã được xây dựng và bắt đầu
phục vụ giao thông công cộng tại đây. Trước
đây, khách sạn ở Đài Bắc cũng không nhiều,
ngày nay khác hẳn, khách sạn cao cấp dành cho
du lịch không thiếu và mọc lên như nấm.
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Xe ngừng ngay trước cửa khách sạn nơi
tôi cư ngụ tối nay Howard Plaza Hotel (Phước
Lộc Đại Khách Sạn). Đây là một khách sạn 5
sao với đầy đủ tiện nghi nằm ở ngã tư đường
Nhân Ái (Renai) và Phúc Sinh (Fuching) thuộc
khu trung tâm Đài Bắc. Trước đây, tôi cứ lo là
khi mình tới còn sớm quá, mới 8 giờ sáng, thì
không có phòng vì đa số khách sạn đều chỉ cho
check in sau 12 giờ trưa. Nhưng thật ngạc
nhiên, chúng tôi được lên phòng ngay sáng
hôm nay và nhờ đó được nghỉ ngơi đôi chút

Đường phố Đài Bắc
trước khi khám phá thành phố Đài Bắc, thủ đô
của người Hoa tự do.
Lúc đầu tôi dự tính sẽ thăm Phủ Tổng
Thống Đài Loan trước, nhưng đổi ý lại đi thăm
toà tháp cao nhứt thế giới là Tháp Taipei 101
trước. Đây là một sai lầm to lớn trong kế hoạch
du ngoạn hôm nay vì thiếu nghiên cứu. Hậu
quả như thế nào tôi sẽ nói sau.
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Từ khách sạn, tôi kêu taxi để đi tới toà
tháp Taipei 101 cách đó chừng hơn 2 cây số.
Taxi ở Taipei rất nhiều (khoảng 30% xe hơi là
taxi). Bạn chỉ cần đưa tay lên là có ngay. Khi
bước lên xe thì máy tính tiền đã "nhảy" 70 tệ
(hơn 2 đô la). Sau 2 cây số thì cứ 300 mét là 5
tệ. Nhưng nếu bị kẹt xe thì máy tính tiền được
phép tính thêm tiền nữa. Do đó, vì đường hơi
kẹt nên khi tới nơi máy đã "nhảy" 125 tệ. Thấy
cũng rẻ nên bà xã tôi trả luôn 150 tệ (5 đô la).
Viếng thăm toà nhà cao nhứt thế giới Taipei
101: Tháp mới khánh thành hôm tháng 3/2005
nên chưa có trong danh sách những địa điểm du
lịch trong các sách du lịch cũ. Tuy nhiên tôi là
dân công chánh nên đây là nơi đầu tiên mà tôi
viếng thăm. Bạn phải "gãy cổ" nếu muốn nhìn
thấy đỉnh của tháp Taipei 101. Vì nó cao tới
508 mét. Còn chụp hình toàn tháp ư? Bạn phải
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một khu shopping sang trọng. Tầng 6 tới 85
làm văn phòng các hãng lớn. Tầng 86 tới 88
làm nhà hàng. Tầng 89 làm nơi ngắm cảnh. Các
tầng trên phục vụ thông tin liên lạc... Trên cùng
là ăng ten truyền hình. Tổng cộng có 101 tầng.
Theo chiều cao lại có 8 bậc theo dạng những
lóng cây tre, mỗi bậc có 8 tầng. Người Hoa
thích con số 8 nên làm cái gì cũng theo số đó
để được may mắn.
Vài số liệu về toà nhà Taipei 101
* Kỷ lục 2004: toà nhà cao nhứt thế giới: 508
mét, mái nhà cao nhứt thế giới: 448 mét, tầng
có ngừơi ở cao nhứt: 438 mét.
* Thang máy chạy nhanh nhứt: 1.010 mét mỗi
phút.
* Hệ thống giảm chấn lớn nhứt. Ðó là một khối
cầu đường kính 5,5
mét, nặng 660 tấn,
tốn kém: 132 triệu
tệ (4 triệu đô la).
* Móng nhà nằm
trên 380 cọc sâu 80
mét vào trong đất
(30 mét trong đá).
* Kiếng bao che
dầy 2 lớp có sức
chịu đựợc một chấn
động là 8 tấn.
Kiếng còn cản được
nhiệt và tia tử
ngoại.

* Hệ thống cấp điện
khẩn cấp; trong
trường hợp điện bị
Thành phố Đài Bắc nhìn từ tầng 89 tháp Taipei 101
mất thình lình thì
hệ thống khẩn cấp có thể cung cấp 70% nhu
ra thật xa thì mới thấy hết toàn cảnh. Tuy nhiên
mỗi bề tháp lại không lớn lắm, chừng 30-40
cầu.
mét là cùng. Mặt ngoài tháp gắn toàn kiếng
màu xanh lấp lánh ánh mặt trời. Cách trang trí
* Khả năng chống động đất lớn với chu kỳ
thì cũng hơi "quê" một chút vì hơi "hoa lá
2500 năm một lần.
cành" theo kiểu ... Tàu. Phía dưới có 5 tầng là
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* Khả năng chịu gió bão tới sức gió 60 met/s
(216km/h).
* Hệ thống phòng cháy chửa cháy được tự
động hoá và có những hành lang thoát hiểm
khẩn cấp ở mỗi tầng.
Chúng tôi vào bên trong toà nhà. Lò dò
mãi mới biết để lên ngắm cảnh trên tầng 89 thì
phải mua vé ở tầng 5. Mà vé thì chỉ bắt đầu bán
vào lúc 10 giờ sáng. Chúng tôi tới
sớm 30 phút nên đi lanh quanh để
nhìn mấy cửa tiệm sang trọng còn
chưa mở cửa. Chỉ có mấy ông bảo vệ
và mấy bà lao công đang làm việc.
Shopping mall nầy bán toàn đồ
thượng hạng. Những hiệu lớn đều có
ở đây, tuy nhiên nếu họ có mở cửa
chắc chúng tôi cũng không mua gì.
Khi đi du lịch, tôi thích mua hàng ở
những chợ nhỏ hơn là những khu
shopping sang trọng, vì nghĩ rằng ở
Mỹ cũng có rồi. Đi mua hàng như
những người dân địa phương thì
thích hơn nhiều, vì có khi mua được
những món hàng giá rẻ mà lại tốt.
Vé lên tầng ngắm cảnh là 350
tệ (11 đô la). Khá mắc phải không
các bạn. Nhưng đã tới đây rồi thì
không lẽ hà tiện mà không lên coi.
Thang máy siêu tốc đưa chúng tôi lên
382 mét chỉ trong vòng ... 37 giây.
Đây chính là một tự hào về kỹ thuật
của toà nhà nầy. Tôi suy nghĩ hoài
mà không thể nào tìm ra phương
pháp để đi nhanh như vậy. Và đi êm
như ru. Kỹ thuật thế kỷ 21 thật là quá
cao siêu.
Ra khỏi thang máy chúng tôi đi lấy
những máy cassette đọc hướng dẫn. Bốn phía
của tầng nầy đều có gắn kiếng trong để ta có
thể ngắm nhìn toàn cảnh bên dưới. Thật là tuyệt
đẹp bạn ơi. Hôm nay trời sáng không sương mù
nên nhìn được rất xa. Bên dưới thành phố Đài
Bắc nhà cửa, phố sá, xe cộ ngược xuôi đẹp
không tả được. Bây giờ mới thấy bỏ ra 350 tệ
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để xem cảnh ở trên tầng lầu nầy là đáng đồng
tiền. Ở đây lại có những ống viễn kính để ai
muốn xem thật rõ thì sử dụng. Ta có thể thấy
phía tây là trung tâm Đài Bắc, phía bắc thấy
những chiếc cầu xinh đẹp bắc ngang sông Cơ
Long và xa đến vùng núi Dương Minh Sơn.
Phía đông cũng là một khu núi đồi với những
xa lộ và những đường hầm. Phía nam là những
khu dân cư. Tôi thấy ở Đài Bắc toàn là chung
cư, hầu như không thấy nhà tư gia.

Tác giả đứng trước tháp Taipei 101
Xem một vòng mãn nhãn, chúng tôi sắp
hàng chờ thang máy để đi để xuống. Sáng nay
ít người nên được đi ngay, cũng chỉ 37 giây là
xuống tới tầng 5. Từ đây, chúng tôi sẽ đi bộ
qua thăm nhà tưởng niệm ông Tôn Dật Tiên
cách đó chừng vài trăm mét.
Ở trên tháp thấy toà nhà tưởng niệm gần
xịt, thế mà đi bộ cũng khá lâu mới tới. Hôm
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nay toà nhà nầy cũng ít khách, chỉ có mấy đoàn
... thiếu nhi học sinh được các cô giáo đưa đi
thăm viếng nơi đây. Chắc đây là một phần
trong chương trình học tập. Mấy cháu nhỏ thấy
cũng dễ thương, nhưng
coi bộ còn quá nhỏ (chỉ
khoảng tuổi mẫu giáo)
để hiểu biết về lịch sử
và tưởng nhớ tới tiền
nhân.
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phòng hoà nhạc và diễn kịch ở phía sau.
Về cuộc đời và sự nghiệp của ông Tôn
Dật Tiên, theo Nguyễn Hiến Lê trong quyển Sử

Đền kỷ niệm Tôn Dật
Tiên (Dr. Sun Yat-sen
Memorial Hall):
Ông Tôn Dật
Tiên là người đề xướng
ra chủ nghĩa Tam Dân
và là người sáng lập ra
nền cộng hoà Trung
Hoa. Ông được cả hai
phe quốc cộng tôn xưng
là Quốc Phụ. Ở Đài Bắc
có công viên và nhà kỷ
niệm xây năm 1965
đánh dấu ngày sinh thứ
100 của ông.
Toà nhà màu
vàng, nằm trong một
công viên rộng lớn được
hoàn tất năm 1972 cho
công chúng vào xem.
Bên trong giữa sảnh
đường có tượng của ông
làm bằng đồng cao 6
mét, phía trước có hai
anh lính gác. Gương
mặt ông trông phúc hậu
và "đẹp lão" theo sự phê
bình của bà xã tôi. Phía
sau là một thư viện 400
chỗ và 1.4 triệu cuốn
sách. Hai bên có những
phòng triển lãm về cuộc
đời và những cống hiến
của ông cho đất nước.
Thêm vào đó còn có

Đền kỷ niệm ông Tôn Dật Tiên

Tượng ông Tôn Dật Tiên
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nhẹ vô bên hông trước cổng vào thì cổng sẽ mở
Trung Quốc thì ông là người đầu tiên đề xướng
ra. Xe điện Đài Bắc chỉ vài phút là có một
ra chủ nghĩa Tam Dân: Dân tộc độc lập, dân
chuyến, xe mới lại chạy rất nhanh, mỗi xe có
quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Ông lãnh đạo
cách mạng chống phong kiến nhà Thanh và
hàng chục toa nên khối lượng hành khách
khai sáng nền dân chủ Trung Hoa. Ông là
chuyên chở rất lớn. Vào giờ nầy tôi thấy rất
người nhiệt tâm ái quốc, hoàn toàn bất vị lợi,
nhiều phụ nữ đi xe. Phụ nữ Đài Bắc ăn mặc
có nghị lực, kiên nhẫn suốt đời nhằm một mục
bình dân, ít trang điểm, trên xe họ nghiêm
đích là cứu dân cứu nước. Ông có tài hùng
trang, ít nói ít cười. Khi lên xuống họ rất trật tự,
biện, truyền được
cho dân chúng cái
ảo tưởng của ông
khiến dân chúng tin
ông và trọng ông.
Tuy nhiên ông
không thành công
lắm trên con đường
chánh trị. Ông
thường thay đổi tư
tưởng và hành
động. Có người còn
chê ông là ngây thơ,
khi tin vào Viên
Thế Khải, tin vào
nước Anh và Nhựt
là hai nước không
đối xử tốt với Trung
Quốc vào thời đó.
Nhưng người Trung
Quốc
có
câu
Xe điện ngầm ở Đài Bắc – xe mới, hành khách lịch sự không chen lấn
"Không lấy thành
bại mà luận anh
hùng", hai ông Tưởng Giới Thạch, Mao Trạch
không chen lấn chứng tỏ họ có học thức và lịch
Đông đều tôn ông là bậc thầy, dân Trung Quốc
sự. Xe điện ở Đài Bắc không có nạn ăn xin hát
thì coi ông là Quốc Phụ có nghĩa là người cha
dạo hay chen lấn vào giờ cao điểm, có lẽ dân số
của dân tộc.
ở đây không quá đông. Cả thành phố chỉ có
chừng 3 triệu dân mà thôi. Chúng tôi xuống
trạm Hsimen (Tây Môn) là nơi chỉ cần đi bộ
Đi xe điện ngầm ở Đài Bắc:
một đoạn ngắn là tới Phủ Tổng Thống. Coi bản
Rời nhà kỷ niệm Tôn Dật Tiên thì đã
đồ thì thấy như vậy nhưng thực tế thì không
hơn 11 giờ, chúng tôi vội vã xuống trạm xe
biết đường nào mà đi. Nếu tìm cho ra thì cũng
điện ngầm để đi xem Toà Nhà Phủ Tổng Thống
khá lâu, mà trời cũng hơi nóng, thôi đành đi
taxi. Lên xe, chỉ cho ông tài xế địa điểm muốn
Đài Loan. Xe điện ngầm Đài Bắc mới khánh
thành mấy năm gần đây. Tôi mua vé trọn ngày
tới. Ổng chạy có ... 5 phút mà thôi. Tiền xe
là 200 tệ. Với vé nầy muốn đi bao nhiêu lần
cũng chỉ là 75 tệ nên tôi trả luôn cho ông ta 100
cũng được trong ngày đó. Vé là một cái thẻ
tệ. Chúng tôi đang đứng bên hông toà nhà có
nhựa không biết sử dụng ra sao, đành phải chờ
quyền hành cao nhứt của chánh quyền Đài
hành khách địa phương để bắt chước họ. Té ra,
Loan.
rất dễ dàng vì thấy họ chỉ cần cầm cái thẻ để
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Phủ Tổng Thống Đài Loan (President Office
Building):
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Hôm nay người ta đang lo xây lễ đài
cho ngày quốc khánh sắp tới sẽ diễn ra ngay
nơi đây vào ngày thứ hai 10/10/2005. Toà nhà
Trung tâm quyền lực của đảo Đài Loan
nầy không có hàng rào cao như tại các nước
nằm trên đường Nam Trùng Khánh
khác, bên trong cũng có lính gác nhưng không
(Chungching S Road) gần nhà ga xe lửa trung
nhiều lắm. Chánh quyền Đài Loan luôn luôn
ương. Toà nhà được xây trong thời gian Nhựt
muốn chứng tỏ mình ở gần dân, nên không
chiếm đóng đảo nầy, bị hư hại trong thế chiến
nên được xây lại năm 1946 để làm văn phòng
muốn làm Phủ Tổng Thống quá cách biệt. Thấy
và tư dinh của tổng thống. Toà nhà có 5 tầng bề
chúng tôi đứng xớ rớ trước cổng, một anh kia
thế, ở giữa là một tháp cao 11 tầng. Vào những
tới hỏi: "Quý vị muốn gì?" Tôi nói : "Tôi là du
ngày lễ, cờ xí được gắn lên trông cũng vui mắt.
khách, nghe nói có tua cho vào xem bên trong
Toà nhà nầy giống như Dinh Độc Lập, có một
nên hỏi thăm". Ông ta cười đáp: "Đúng là có
con đường đâm thẳng vô chính diện. Nếu xét
tua nhưng bây giờ đã 11:30 trưa rồi và tua đã
hết cho vào". Tôi
ngẩn ra, vì nghĩ
lại mình khờ quá.
Đọc sách thấy nói
tua mở cửa từ 9
giờ sáng tới 12
giờ trưa thì phải
hiểu là 11:30
người ta sẽ không
cho vô nữa. Nếu
sáng nay mình tới
chỗ nầy trước thì
đã có dịp vô trong
xem rồi để có thể
"nói dóc" với bạn
bè. Mà sáng nay
lại bị đợi mất 30
phút ở Taipei 101
nữa nên mới trễ
chuyến tua ở đây.
Phủ Tổng Thống Đài Loan
Thật là một sai
lầm đáng tiếc và
về phong thuỷ thì rất xấu, thế nhưng Đài Loan
sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại xem được. ...
thì vẫn vững bền cho tới hôm nay. Chắc mấy
thầy phong thuỷ ở Đài Bắc có cách giải trừ (?).
(10/2005)
Hàng ngày từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa có
những tua mở ra cho dân chúng và du khách
(Trích bài Vòng Đảo Ngọc Đài Loan sẽ in
(trừ du khách từ lục địa) vào xem bên trong,
trong quyển Kể Chuyện Đường Xa - tập 3, hy
đặc biệt là văn phòng của tổng thống. Chánh
vọng sẽ hoàn thành năm 2006)
phủ muốn làm như vậy để dân chúng gần gũi
với chánh quyền hơn.

