Hội An lên đèn
Tuy đến Hội An đã có ba lần rồi nhưng nếu có cơ hội, tôi sẻ trở lại với thành phố
nầy vì ngoài các nhà cổ kính, các viện bảo tàng, các thức ăn ngon miệng như
cao lầu, hoàn thánh, bánh bao, bánh vạc , bánh đậu xanh vân vân … Hội An vẫn
còn giữ được nét đẹp duyên dáng của một thời. Nhưng khó mà dự đoán được
trong tương lai vì với số lượng du khách càng ngày càng đông như ở Nha Trang,
Đà Lạt thì Hội An sẻ không còn là một điểm tham quan lý tưởng dù biết rằng
đây là một kỳ công kiến trúc của phương Đông cổ xưa nếu không có giải pháp
nào nghiêm túc. Hội An mỗi mùa đem lại cho người du khách một trải nghiệm
khác nhau nhất là những người thích chụp hình như tôi. Ở Hội An mùa hè thời
tiết rất nóng nực nhất là giờ trưa (13 giờ) khiến mọi người ẩn náu, tìm nơi nghỉ
ngơi, ăn uống ở các quán, ra biển tấm hay tham quan Cù Lao Chàm thì đây là
cũng là cơ hội tốt thích hợp nhất để chụp hình. Đường xá vắng vẻ, trời thường
xanh biếc nếu không mưa, du khách lại thưa thớt ở trên đường phố và ở các
điểm tham quan. Còn gặp mùa mưa thì phải chật vật, phải buồn một tí, chỉ còn
biết la cà ở các quán cà phê hay trong các nhà cổ kính thôi nhưng phải chịu sức
ép của số người du khách ở các nơi nầy nhất là các du khách người Á không biết
tôn trọng sự yên tịnh như ở các viện bão tàng Paris. Ở Hội An hai mùa rất rõ rệt.
Dù mùa nào đi nửa thì về đêm, Hội An rất sống động vào khoảng 7 giờ chiều vì
lúc đó trời bớt nóng nực, Hôi An lên đèn. Lúc đó du khách sẻ nhận thấy Hội An
rất quyến rũ và xinh đẹp về đêm. Ngoài các trò hát dân gian còn có chợ đêm,
các nhà hàng lung linh với các đèn lồng. Vào các đêm rầm (tháng 8), có lễ hội
thả đèn hoa đăng trên sông Hoài hiền hoà. Các ngọn đèn hoa đăng lấp lánh trôi
trên sông tựa như một bầu trời đầy sao. Đây là một ý tưởng độc đáo, một gợi ý
của một người bỏ nhiều công sức để bảo tồn di sản Hội An và Mỹ Sơn của Việt
Nam, cố kiến trúc sư Ba Lan Kasimierz Kwakowski, mà nay nó trở thành niềm
vui không ít cho du khách. Đến Hôi An, du khách thông thường chỉ biết đến khu
phố cổ Minh An. Nơi nầy qui tu tất cả các điểm quan trọng ở Hội An. Nó tựa như
một bàn cờ với những phố ngang Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Trần
Qúi Cáp và Hai Bà Trưng và những phố dài Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Bạch
Đằng. Một nhà thơ khuyết danh hay là một du khách để lại hai câu thơ quá lãng
mạn và mơ mộng trong niềm thương nhớ Hội An:
Phố ngang như những nhịp cầu
Phố dọc như những dài lâu đợi chờ

