
ĐOÀN XUÂN HẢI: Đến Bordeaux nhớ Ninh Thuận

  

 

  

Vùng đất miền Nam nước Pháp với tỉnh Ninh Thuận có điểm giống nhau là trồng nho, gợi nhớ
sự ngọt lịm trái quả và những ly rượu vang thanh tao.

      

 

  

Sắc màu gợi nhớ

  

 

  

Màu rượu vang khá đặc trưng, không tím, nâu hay sô cô la, cũng chẳng phải hổ phách như các
dòng rượu mạnh. Trên thương trường quốc tế, cho dù người ta quen gọi vang đỏ (red wine) và
vang trắng (white wine), nhưng khi đề cập đến màu của một tà áo, túi xách, thỏi son... mà
không thấy giống những màu phổ thông, người ta gọi màu Bordeaux. Bordeaux vì thế đã tự
nhiên biến thành tính từ thay vì danh từ.

  

Thế nhưng, địa danh Bordeaux chẳng biến đi đâu cả, nó vẫn hiện hữu ở miền nam nước Pháp
với những cánh đồng nho ngút ngàn và cho ra lò những chai rượu vang nổi tiếng khắp thế giới từ
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mấy trăm năm trước. Trong danh sách những quốc gia có diện tích đất trồng nho rộng nhất thế
giới, nước Pháp đứng thứ hai (8.640 km2) chỉ sau Tây Ban Nha (11.750 km2).

  

Tuy vậy, công việc trồng nho và làm rượu vang không phải xuất phát từ Pháp hoặc Tây Ban
Nha, mà là Hy Lạp. Người Hy Lạp biết sản xuất rượu vang từ khoảng… 7.000 năm trước, sau đó
mới lan truyền ra toàn lãnh thổ châu Âu và các châu lục khác.

  

  

Vườn nho Ninh Thuận
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Khi đặt chân đến vùng Bordeaux, nhìn những cánh đồng nho miên man tận chân trời, tôi liền
nhớ ngay đến vùng đất Ninh Thuận. Cây nho ở Ninh Thuận được chính người Pháp trồng thử
nghiệm vào năm 1960. Tại sao lại là Ninh Thuận mà không phải vùng đất nào khác? Câu trả lời
nằm ở thổ nhưỡng và khí hậu.

  

Ninh Thuận và cả tỉnh Bình Thuận láng giềng là những vùng đất có lượng mưa thấp nhất trên
toàn lãnh thổ Việt Nam. Với vùng đất “có cái nắng, có cái gió” mà lại ít mưa như vậy khiến phần
lớn đất đai của 2 tỉnh này trở nên khô cằn, rất khó để trồng cây lương thực nhưng lại phù hợp
với cây nho hoặc thanh long.

  

Giống nhau ở điểm cùng trồng cây nho, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ diện tích canh tác của
Ninh Thuận mặc dù cao nhất nước (khoảng 1.200 ha) nhưng xem ra quá khiêm tốn so với vùng
Bordeaux. Diện tích ấy của Ninh Thuận chỉ bằng một trang trại của điền chủ trồng nho ở Pháp
mà thôi.

  

Như thế này cho dễ hình dung, các chủ nông trại ở Bordeaux thỉnh thoảng phải dùng đến máy
bay trực thăng để từ trên cao mới có thể kiểm tra trang trại rộng bao la, giống mấy ông chủ
người Pháp dùng máy bay 1 cánh quạt hạng nhẹ đi thăm đồn điền cao su ở vùng Đông Nam bộ
của nước ta hồi xưa.

  

 

  

Thôn nữ đâu rồi?

  

 

  

Theo thống kê, lượng nho trên toàn thế giới được sử dụng để sản xuất rượu vang (71%), ăn tươi
(27%), nho khô (2%). Số liệu ấy cho biết trồng nho để làm rượu vang vẫn là chủ lực. Thời xa
xưa, ở vùng Bordeaux này người ta sản xuất rượu vang bằng thủ công. Trong đó, công đoạn
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nghiền trái nho tan thành nước do các thôn nữ đảm trách (tạm gọi “vang thôn nữ”).

  

Trước khi vui vẻ “giẫm đạp” một cách hồn nhiên những chùm nho trong bồn, các thôn nữ người
bản địa phải tắm rửa sạch sẽ, nhất là kỳ cọ thật kỹ đôi chân, nhằm giúp cho nước nho thêm
phần “tinh khiết”, hợp vệ sinh, rồi mới đến các công đoạn khác.

  

Ngày nay, theo đà thiên hạ thưởng thức rượu vang “ào ào” như uống sữa, không hãng nào còn
áp dụng phương pháp nghiền nho bằng đôi chân thôn nữ nữa, giao cho máy móc làm tất thảy.
Cả đời tôi chưa khi nào (và có thể sẽ chẳng bao giờ) được thưởng thức một cốc “vang thôn nữ”
nên không biết mùi vị của nó thế nào!
Có lẽ vì lý do đặc biệt ấy, theo lời kể, có đại gia nọ sống ở New York (Mỹ) gửi email cho một
hãng rượu ở Bordeaux (miền nam nước Pháp có rất nhiều hãng rượu) đặt làm 1 thùng 12 chai
“vang thôn nữ chính hiệu”, giá bao nhiêu cũng được, thanh toán sòng phẳng. Thế nhưng ông
chủ hãng rượu vang từ chối đơn đặt hàng với lý do hết sức tự nhiên: “Mấy cô thôn nữ xinh đẹp ở
vùng này kéo nhau lên thủ đô Paris kiếm chồng hết ráo rồi, còn ai đâu mà đạp nho!”. Quả là
một sự thật đau lòng, cám cảnh, nhưng biết làm sao được!

  

  

Lò sản xuất “vang thôn nữ” truyền thống ở Pháp Ảnh: Đoàn Xuân Hải
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“Vang thôn nữ” made in Vietnam

  

 

  

Cho dù đã rất cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng rượu vang made in Vietnam sản xuất theo quy
trình công nghiệp như hiện nay chẳng thể nào cạnh tranh nổi với vô số các loại vang danh tiếng
trên thế giới đang bày bán la liệt trên thị trường nội địa. Ngay cả dùng để ăn tươi, nho Việt
Nam cũng khó cạnh tranh với nho ngoại nhập.

  

Số phận của quả nho Ninh Thuận vì thế có phần hẩm hiu. Tuy vậy, theo tôi vẫn còn một lối ra,
đó là chúng ta thử sản xuất “vang thôn nữ” bằng phương pháp truyền thống của người châu Âu
xem sao. Biết đâu. Nghe đến đây, anh bạn đồng nghiệp quê ở Ninh Thuận tặc lưỡi: “Chà, cái
này khó à nha!”. Tôi hỏi: “Khó thế nào?”. Anh ta than thở, y chang ông chủ hãng rượu vang nọ ở
Bordeaux: “Mấy cô gái xinh đẹp ở xứ này kéo nhau vô Sài Gòn hết rồi, còn ai đâu mà đạp nho!”.

  

Có thể những người đẹp trưởng thành của xứ Phan Rang-Tháp Chàm đã kéo nhau vào Sài Gòn
hoặc đi đâu đó lập nghiệp, nhưng vẫn còn một lực lượng hùng hậu đảm trách công việc đạp
nho, đó là những thiếu nữ tuổi teen (13 - 19 tuổi). Lứa tuổi này ở tỉnh Ninh Thuận không thiếu,
chính là các nữ sinh cấp 2 và cấp 3.

  

Thời trước, các nước trên thế giới sử dụng nguồn nhân lực để sản xuất “vang thôn nữ” đều nằm
trong lứa tuổi này. Giải quyết nguồn nhân lực tuổi teen ở Ninh Thuận (và cả Bình Thuận, Lâm
Đồng) để sản xuất “rượu vang thôn nữ”, nếu thành công, sẽ giải quyết được 2 vấn đề: một là,
các học sinh trung học của miền đất nghèo khó ấy có thêm việc làm chính đáng, có thu nhập
nhằm giúp gia đình đồng thời hỗ trợ chuyện học hành của chính mình; hai là, giúp quả nho Ninh
Thuận “lên ngôi”.

  

Một khi đã “lên ngôi” thì tức khắc du khách sẽ tìm đến, ngành du lịch Ninh Thuận chắc chắn sẽ
được hưởng lợi, chứ không èo uột như hiện nay. Biết đâu trong số nữ du khách khắp mọi miền
đến tham quan Ninh Thuận, có người tò mò, tình nguyện nhảy vào cùng đạp nho thì sao? Thú
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vị đấy chứ!

  

Kinh doanh phải giữ chữ tín. Một khi đã chịu sản xuất “vang thôn nữ” thì dứt khoát đó phải là
thôn nữ, được huấn luyện “chân nghề” bài bản, chứ không thể bí quá “điều” đại phụ nữ U.50,
U.60 vào đạp nho thì mẻ rượu vang ấy không biết sẽ có… hương vị như thế nào nữa!

  

Nói như vậy không phải chê các chị, các bà không biết đạp nho, mà vì triết lý của người
phương Tây về dòng “vang thôn nữ” có phần khắt khe, rằng: người lao động phải là những cô
gái trẻ, cơ thể thanh khiết, chưa “vướng bụi trần”, nói chung phải bảo đảm tính truyền thống và
lãng mạn đúng kiểu Pháp. Một khi tuân thủ đúng những yêu cầu “khó tính” ấy, ly “vang thôn nữ”
chắc sẽ đậm đà vô cùng.

  

Đoàn Xuân Hải

  

(Nguồn: Báo Thanh Niên XUÂN 2017)

  

  

  

Cùng một tác giả:

  

 

  

Tôi làm "trọng tài" cá độ

  

THÙNG RÁC NHẬT 'LÀM KHÓ" DU KHÁCH VIỆT  (bút ký)
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NGHĨ VỀ BẢO TÀNG CHIẾN TRANH  (bút ký)

  

Tôi lênh đênh giữa đôi bờ Âu-Á (bút ký)

  

King Kong và nàng Kiều  (bút ký)

  

Karaoke đâu phải lúc nào cũng vui  (bút ký)

  

Đi chợ Việt bên Úc (bút ký)

  

LÀNG ĐỊA NGỤC (bút ký)

  

Nhạc khách xứ người (bút ký)

  

Ẩm thực hoang dã ở Hà Lan(bút ký)

  

Tiệc 5 sao trên sông Seine (bút ký)

  

Thơ Đoàn Duy Xuyên

  

Cánh hồng vương vấn (thơ)
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Nhớ một người (thơ)

  

Cõi sầu riêng em (thơ)

  

Nhớ người sơn cước(thơ)

  

Tên người và số phận (tạp bút)

  

Công tử Ả Rập (phóng sự)

  

Nhật Bản vui hay buồn? (bút ký)

  

Tình yêu không có tội (phóng sự)

  

Các vị thần vẫy gọi (bút ký)

  

Xa tình (thơ)

  

Nghe em hát (thơ)

  

Hoài thương màu nắng (thơ)
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Tình rơi như lá (thơ)

  

Nagasaki và mối tình Việt - Nhật (bút ký)

  

1001 lý do... vĩnh biệt cõi trần (bút ký)

  

Vương tới 9 tầng mây(bút ký)

  

Thấy kimono nhớ áo dài (bút ký)

  

Những mái đầu xưa giờ đã bạc(bút ký)

  

Chuông vua... yểu mệnh  (bút ký)
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