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From:   TIEN PHUNG via CTKD1-2  

Date:     Sat, Jul 3, 2021 at 5:42 PM  

 

Begin forwarded message: 

From: Huyen Le  

Date:  July 3, 2021 at 12:02:01 PM PDT 

Subject: Fw: Fwd: Bí Mật Bất Ngờ Chiếc Đồng Hồ Khách Để Quên... 

 
 

 

Bí Mật Bất Ngờ Chiếc Đồng Hồ Khách Để Quên 

Nguyễn Nhung 

Trên con đường ở thành phố Hoschton, có tiệm giặt hiệu "Diana". Bà chủ là Henry đã 72 tuổi. C

hồng bà, ông Henry qua đời chưa được bao lâu, bỏ lại mình bà cô đơn trong ngôi nhà trống vắng. 

Việc kinh doanh đã ngưng từ lâu, song bên ngoài, tấm biển hiệu "Diana" vẫn còn hiện diện.  

Sau m t l n bệnh nặng, ngh  không còn sống bao lâu n a, bà nhờ công ty đấu giá qu ng cáo bán 

đấu giá tài s n của m nh. 

Chỉ có điều khó hiểu là gắn liền với nhà đất bán đấu giá còn có chiếc đồng hồ qu  quýt bình  

thường, không chỉ vậy, bà ra giá chiếc đồng hồ cao hơn nhiều so với giá nhà đất. Chi tiết qu ng 



cáo ghi: „Sẽ tặng không nhà đất cho ai biết lai lịch của chiếc đồng hồ‟. N i dung qu ng cáo quá 

hấp dẫn nên thu hút rất nhiều người muốn t m vận may. H i trường nơi diễn ra buổi bán đấu giá 

chật kín người, điện thoại reo không ngớt nhưng không ai nói đúng lai lịch của chiếc đồng hồ. Bà 

Henry ở bên cạnh điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu. Bà mong có thể hoàn thành tâm nguyện cuối 

cùng. Hơn 50 năm trước, bà và ông Henry kết hôn không lâu, họ dùng tên bà là "Diana" để mở 

tiệm giặt ủi. Công việc kinh doanh rất thuận lợi. Vào m t buổi chiều trời mưa t m tã khi bà định 

đóng cửa tiệm th  m t người trung niên qua ngang. Bà Henry chủ đ ng mời vào trong tiệm tránh 

mưa, mới biết anh ta tên Robert, đang thất nghiệp. 

Thấy dáng vẻ anh ta nghèo khổ, nên trước khi anh ta rời đi, bà Henry cho 10 đồng và cho mượn 

chiếc dù. Hôm sau Robert đến tr  dù và giao b  đồ, nhờ giặt sau ba ngày sau sẽ trở lại lấy. Sau 

khi Robert rời đi, theo thói quen thông thường, bà kiểm tra xem khách có vô ý để quên thứ g  

trong túi hay không. Tò mò, bà mở chiếc đồng hồ ra xem và lặng người. Trên vỏ nắp có lồng tấm 

 nh thiếu n  rất xinh đẹp, đang cười tươi như hoa chính là bà thuở còn trẻ. Bà kinh ngạc khẽ gọi: 

"Smith!" và nước mắt tuôn trào. Smith là người t nh đ u của bà Henry. Năm 1950, bà và ông 

Smith đính hôn, chiếc đồng hồ là vật đính ước gi a hai người. Không lâu sau, chiến tranh Triều 

Tiên nổ ra, Smith là s  quan quân đ i Hoàng gia Anh thành viên của tổ chức Liên Hiệp quốc, nên 

ph i sang Triều Tiên tham chiến. Mặc dù ngày nào bà cũng c u nguyện cho Smith nhưng tin bất 

hạnh chuyển về quê nhà là Smith tử trận. Dẫu vậy, bà vẫn không tin sự thật đau buồn này, bởi 

Smith hứa sẽ trở về cưới bà. Mang hy vọng đó, bà chịu đựng nỗi đau đến năm 1953 th  chiến 

tranh kết thúc. Thế nhưng trong đoàn quân từ Triều Tiên trở về, vẫn không thấy bóng dáng người 

yêu. Sau đó, do sắp xếp của gia đ nh, bà kết hôn với ông Henry và mở tiệm giặt "Diana". Bây giờ 

bà không ngờ lại thấy được vật đính ước gi a bà và Smith năm xưa. 

Ngỡ ngàng m t lúc, bà tự đặt câu hỏi: "Robert là ai? Sao anh ta có chiếc đồng hồ qu  quýt này? 

Anh ta cố t nh đưa nó cho bà hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bức thư của người tên Weber 

gửi cho Robert có liên quan g  đến chiếc đồng hồ hay không? Trong thư, người này nói bị bệnh 

nặng, c n tiền ch a trị, mong Robert ngh  t nh bạn bè cho anh ta vay 1,000 b ng Anh. Bà Henry 

cất gi  chiếc đồng hồ, đợi Robert quay lại lấy để hỏi chuyện. Thế nhưng 3 ngày, rồi m t tháng 

trôi qua, Robert vẫn biệt tăm. Nhớ ra người đàn ông tên Weber đang mắc bệnh nặng c u cứu 

Robert giúp đỡ, lòng bà Henry bất giác thấy t i nghiệp. Robert chắc biết chuyện, nhưng không 

trở lại. Ngh  nếu người đàn ông tên Web gặp nạn mà không được giúp, bà thấy áy náy trong 

lòng. Bà Henry gửi ngay 1000 b ng Anh là toàn b  tài s n riêng của bà trước khi kết hôn, đến 

địa chỉ ghi trên thư. Đồng thời, bà cũng gửi kèm lá thư, nói rõ mọi chuyện và nhờ Weber nếu gặp 

Robert, hãy nhắn anh ta đến tiệm giặt ủi lấy đồ. Thư gửi đi nhưng chẳng nhận được hồi âm. Song 

bà Henry không bỏ cu c. Bà quyết định vượt đường xa đi t m Weber. Đến địa chỉ trên thư, bà chỉ 

nghe được nh ng thông tin đáng kinh ngạc. Người ta cho biết Weber mồ côi không bà con thân 

thích. Anh ta rong ruổi khắp nơi không làm nghề g  nhất định, chẳng ai biết hành tung, thậm chí 

họ không nghe nói anh ta bị bệnh. 

Bà Henry thấy lòng tê tái, ngh  m nh đã rơi vào bẫy lừa đ o của ai đó, may là chiếc đồng hồ vẫn 

còn nên bà thấy có chút hy vọng. Mấy năm trôi qua, nh ng g  bà chờ mong vẫn chưa xuất hiện. 

Đ t nhiên m t hôm, bà nhận được ngân phiếu chuyển tiền trị giá 2,000 b ng và kể từ đó, kho n 

tiền tương tự đến với bà mỗi năm nhưng thời gian không cố định, địa chỉ thay đổi liên tục khiến 

bà không thể truy ra. Không biết nên gi i quyết thế nào, bà cố duy tr  tiệm giặt với hy vọng ngày 

nào đó, chàng trai Robert xuất hiện gi i tỏa tất c . Cứ như thế, mấy mươi năm trôi qua, sức khỏe 

của bà Henry ngày càng mệt mỏi. Cuối cùng, bà quyết định cách bán đấu giá đặc biệt để "người 

giấu mặt" xuất hiện. Sau khi hoạt đ ng diễn tập cho buổi đấu giá kết thúc th  có người đàn ông 

cao niên xuất hiện, nh n kỹ chiếc đồng hồ, nước mắt ông ch y thành dòng, nói chiếc đồng hồ là 

của m nh. Bà Henry mời ông ta đến. Vừa tiếp xúc, người đàn ông hỏi: "Bà có ph i là Diana ở 

bức  nh lồng trong chiếc đồng hồ?" Bà Henry lặng người. "Diana!", ông ta gọi cái tên bao nhiêu 



năm qua không ai biết đến. Hai người đặt câu hỏi cùng lúc: "Sao ông biết tên tôi?" - "Sao bà có 

được chiếc đồng hồ này?” Người đàn ông cao niên tự giới thiệu là Brian, cho biết đã dành m t 

thời gian dài với tài s n tiết kiệm để đến các cơ sở đấu giá và nhà sưu tập t m lại chiếc đồng hồ 

này. 

Người đàn ông lớn tuổi chậm r i kể: "Năm đó, tôi thu c quân đ i Liên hiệp quốc" đến chiến 

trường Triều Tiên và trong m t chiến dịch, tôi bị bắt làm tù binh. Trong trại tù, tôi gặp Smith khi 

đó đang bị viêm phổi và bị trọng thương. Ngh  không còn sống được lâu, Smith trao chiếc đồng 

hồ cho tôi, ân c n dặn dò nếu còn cơ may được trở về nước th  trao cho cô gái tên Diana và gửi 

lời xin lỗi cô ấy là anh không thể cùng người m nh yêu sống đến hết đời được". Nghe đến đây, 

bà Henry khóc không thành tiếng. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng bà mới biết được tin xác thực 

về Smith. Bà lau nước mắt, hỏi tiếp: "Về sau Smith ra sao?" - "Sau đó, m t buổi tối, Smith được 

khiêng đi nói là để điều trị. Smith rưng rưng nước mắt cáo biệt và không ngừng nhắc tôi nhất 

định ph i trao món đồ anh ấy gửi cho Diana. Từ đó, tôi không gặp lại Smith. Chiến tranh chấm 

dứt, qua trao đổi tù binh, được trở về quê hương, tôi mang chiếc đồng hồ đi t m Diana nhưng thật 

không ngờ, trên tàu hỏa, tôi bị kẻ cắp lấy tr m hành trang. Từ đó tôi vô cùng bối rối v  sự ủy thác 

của người đồng đ i quá cố! Tôi cố công t m kiếm chiếc đồng hồ suốt mấy chục năm qua, chiếc 

đồng hồ đã trở thành nỗi ám  nh không thể nguôi ngoai trong lòng tôi. Cho đến hôm nay, được 

thấy nó và gặp bà, tôi mới thấy lòng nhẹ nhõm". 

Bất giác nhớ kho n tiền nhận được hàng năm, bà Henry hỏi: "Vậy số tiền tôi nhận được hàng 

năm là do ông gửi đến đúng không?" Brian ngạc nhiên: "Tiền g ? Nh ng năm qua, để có thể đi 

khắp nơi t m kiếm chiếc đồng hồ, tôi h u như không còn để dành được đồng nào. Tôi vẫn muốn 

biết làm sao bà có được chiếc đồng hồ này?" Đúng lúc bà Henry muốn nói cho Brian chuyện ly 

kỳ liên quan đến chiếc đồng hồ th  điện thoại reo. Bên kia đ u dây là tiếng nói của m t thanh 

niên: "Bà còn nhớ người tên Robert chứ ạ?" Nghe tên Robert, bà Henry thấy căng thẳng, v i vã 

nói: "Tất nhiên tôi nhớ! Ông ta vẫn khoẻ chứ?" Người kia đáp: -"Đấy là cha cháu, ông đã qua 

đời. Trước khi chết, ông nói bà đã cứu ông và dặn cháu nhất định ph i báo đáp". C m tưởng khó 

hiểu l  trên khuôn mặt bà Henry: -"Chắc cậu l m rồi? Tôi có làm g  để cứu cha cậu đâu!" - 

"Không l m đâu ạ, bà đã cứu cha cháu. Thời trẻ ông tên Weber, làm nhiều việc không lương 

thiện. Ông kể lại có m t hôm, gặp bà ở tiệm giặt ủi, ông giật m nh v  bà giống hệt người con gái 

ở bức  nh lồng trong chiếc đồng hồ qu  quýt. Cha cháu đã tr m chiếc đồng hồ của ai đó rồi 

mang đi bán. Gặp hôm trời mưa, bà mời cha cháu vào tiệm tránh mưa, còn cho 10 dồng và cho 

mượn chiếc dù”. Cha cháu nói, đó là l n đ u tiên ông c m nhận được sự tôn trọng, nên quyết 

định tặng chiếc đòng hồ cho bà”. “Nhưng khi đó v  nghèo quá nên ông cố t nh nhét bức thư „c u 

cứu‟ trong túi qu n cùng với chiếc đồng hồ, không ngờ bà tốt bụng, đã chuyển cho người tên 

Weber 1000 b ng Anh. Bố cháu được tiền, vô cùng c m đ ng, ông thề làm lại cu c đời. Kể từ 

đó, bố cháu bỏ tên cũ, đổi thành Robert. Ông đợi cháu tích cóp 2000 b ng để gửi cho bà. Cha 

cháu qua đời đ t ng t quá, cháu thề sẽ đến gặp và thay ông xin lỗi bà. Hôm nay, đọc báo thấy 

qu ng cáo, biết người bà đang t m là cha cháu. Qua đây, xin bà hãy chấp nhận lời xin lỗi và c m 

ơn bà đã giúp đỡ cha cháu". 

Nghe đến đây, lòng bà Henry như gi i tỏa được gánh nặng. Bao nhiêu điều chất chứa trong lòng 

bà mấy chục năm qua cuối cùng được gi i tỏa. Bà không ngờ hành đ ng bác ái của m nh có thể 

thay đổi được m t đời người. Bà Henry v i vã nói: "Tiền cháu gửi, tôi chưa đ ng đến, tổng c ng 

có hơn 100.000 b ng Anh, mời cháu đến gặp tôi m t l n". Bên kia đ u dây vọng lại câu tr  lời 

đ y kinh ngạc: "Không thể nào như vậy, cháu có ý muốn dành dụm đủ 2000 b ng Anh gửi cho 

bà nhưng cu c sống khó khăn quá, cháu chưa có đủ tiền gửi như vậy, chắc bà l m rồi". Dứt 

tiếng, người thanh niên gác máy. Ngày hôm sau, buổi bán đấu giá diễn ra đúng kế hoạch. Căn 

phòng lớn chật kín, mọi người đều muốn biết kết qu  cũng như bí mật của chiếc đồng hồ. Khi 

xướng ngôn nhân kể lai lịch chiếc đồng hồ, nh ng tràng pháo tay vang lên r n ràng. Đúng lúc 



người bán đấu giá tuyên bố bất đ ng s n của bà Henry, như lời hứa ban đ u, sẽ trao tặng cho ông 

Brian, th  sự việc không ai ngờ đến đã x y ra. Hãng đấu giá nhận được điện thoại của tòa án, nói 

có ông cụ gọi điện thông báo chiếc đồng hồ có tranh chấp về quyền sở h u, yêu c u hoãn cu c 

bán đấu giá chờ ông đang trên đường đến H i trường. 

Bà Henry và ông Brian nh n nhau thắc mắc. Người đó là ai lại có liên quan đến chiếc đồng hồ? 

Cuối cùng người đàn ông lớn tuổi bí ẩn ngồi trên xe lăn xuất hiện, tiến vào h i trường. Bà Henry 

kinh ngạc, lên tiếng: "Smith" rồi ngất xỉu. Brian v i vã tới g n ông cụ ngồi xe lăn: "Trời, Smith! 

Ông vẫn còn sống!" Ông Brian tin tưởng Smith đã "chết" hơn 50 năm qua. Th  ra, trong đêm ở 

trại tù binh, Smith được trao tr  ngay và được chuyển đến bệnh viên dã chiến cách chiến trường 

rất xa. Bác s  có thể cứu ông khỏi tay tử th n, nhưng 2 chân ph i cắt bỏ. Khi được trở về nước, 

ông dùng tên gi , v  biết chỉ khi m nh "chết", người yêu mới có được cu c sống hạnh phúc khác. 

Ông sống cu c đời đ c thân nhưng lúc nào cũng nhớ Diana nên cố t m mọi cách theo dõi cu c 

sống của người yêu. Ông tiết kiệm tiền để gửi cho Diana. Khi biết chồng Diana là ông Henry qua 

đời và thấy qu ng cáo bán đấu giá, ông không thể ngồi yên. Bà Henry thấy m nh như đang trong 

giấc mơ dài khá ly kỳ. Khi tỉnh dậy, người trong mơ đã không còn thanh xuân n a. Vậy là kho n 

tiền lớn bà nhận được và cất gi  suốt mấy chục năm qua là do người yêu thương gửi đến mà bà 

không hề hay biết. Cuối cùng, bà Henry quyết định để lại toàn b  nhà đất cho Brian. Bà cũng gửi 

m t ph n tiền cho cậu con trai của Robert, dù sao ông ta cũng tặng lại chiếc đồng hồ cho bà để 

cuối cùng nó trở về với chủ nhân đích thực. Còn riêng m nh, bà quyết định chăm sóc ông Smith 

sống nốt quãng đời còn lại. 

Nguyễn Nhung 

  

 

 

 


