CON BÚP BÊ CỦA MẸ
(Kính dâng Hiền Mẫu)
Có lẽ đã qúa nửa đêm. Nửa đêm vào những tháng gần cuối năm miền Bắc trời rất
lạnh. Tôi được mẹ mặc cho chiếc áo dạ đỏ ra ngoài cái áo cánh màu hoa lý. Sợ tôi
vẫn lạnh, mẹ lấy thêm chiếc áo bông mỏng của mẹ mặc cho tôi. Tôi hồn nhiên mặc
áo, thích thú đong đưa hai tay áo vương dài gần chấm đất. Bên cạnh gia đình tôi là
gia đình Chiến, một đứa bạn cùng xóm và cùng chờ đợi một chuyến bay. Nhìn tôi,
Chiến trề môi:
- Ê, mặc áo của mẹ. Xấu hổ. Áo gì mà dài qúa đầu gối và hai cánh tay dài như hai
cánh tay ma.
Tôi vốn chậm, khờ và hay mắc cở. Bị Chiến chê, tôi buồn lắm. Tôi lại yêu mẹ và qúy
tất cả những gì thuộc về mẹ. Nay nghe Chiến chê áo mẹ có hai cánh tay dài như
cánh tay ma, tôi giận và nghĩ thầm: "Con trai gì mà chỉ giỏi ăn hiếp con gái là không
ai bằng!" Nghĩ thế, tôi giận Chiến hơn. Vì nhút nhát và không biết cãi lại Chiến
nhưng hai mắt tôi đã rưng rưng.
Chị Thùy, chị của Chiến thấy tôi tội nghiệp, giảng hoà:
- Chiến nói đùa đấy. Áo của mẹ đẹp. Vân mặc có sao đâu. Chị không có áo của mẹ
mà mặc đó.
Tuy tự ái được vuốt ve nhưng nhìn Chiến cười cười tự mãn, tôi vẫn ức thầm. Tôi biết
là Chiến đang khoái chí trong lòng vì đắc thắng. Mẹ Chiến thấy tôi lụng thụng trong
chiếc áo bông, bà mỉm cười với mẹ tôi:
- Rét, bà chị nhỉ. Người ta nói trong Nam ấm lắm. Chắc gì mình cần những chiếc áo
bông như thế kia. Em chỉ mang theo cho mỗi cháu một chiếc áo len dầy thôi bà ạ.
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- Vâng, tôi cũng nghe nói là trong Nam nóng lắm. Nhưng bỏ đi thì tiếc nên tôi cứ
đem theo. Đến đó, không dùng thì mình bỏ sau cũng được bà ạ.
Trong khu chờ đợi ở trường bay Gia Lâm, gia đình tôi có bốn người, cha, mẹ, anh
Phúc và tôi. Bố tôi đi quanh đâu tôi không biết, mẹ tôi và gia đình Chiến ngồi quây
quần vào một khoảng nhỏ trên sàn xi măng. Trong phút chốc, tôi quên khuấy đi nụ
cười dễ ghét của Chiến. Tôi ngồi dựa vào một túi hành lý và gà gật ngủ. Mẹ thương
tôi, kéo hai ba túi hành lý lại, làm cho tôi một chỗ dựa thoải mái hơn.
Anh Phúc, anh trai tôi, lớn hơn tôi năm tuổi, ngồi thu mình trong chiếc áo dạ màu
đen. Anh không ngủ gật như tôi, ngược lại, anh có vẻ thích thú với chuyến di cư lạ
lùng vĩ đại này. Qua đôi mắt lim dim buồn ngủ, tôi thấy anh, Chiến và chị Thùy đang
nghe anh Nhâm, anh lớn nhất của Chiến, kể chuyện. Chắc lại chuyện ma. Anh
Nhâm thích kể chuyện ma và hay nhát ma tôi lắm. Những cái đầu chụm vào nhau
cười cười, nói nói mơ hồ mờ đi trước mắt tôi. Thật vô tư, tôi nhẹ nhàng đi vào giấc
ngủ.
***
Phi cơ rời phi trường Gia Lâm lúc nào tôi không biết. Khi mẹ gọi tôi dậy để xuống phi
trường Đà Nẵng thì trời đã sáng.
Chiếc xe nhà binh lớn có mui bằng vải ka ki màu xanh ô liu đón chúng tôi đưa về
khu nhà thờ gần đó. Tôi không nhớ tên là nhà thờ gì nhưng chỉ nhớ là nhà thờ màu
trắng và sân nhà thờ rất rộng. Khu trường học ở trong sân nhà thờ có hai dãy lớp
sạch sẽ. Tường xây và lợp ngói. Từ lớp học đến nhà thờ là một khoảng sân đất rộng
rãi. Sân trường, có những cây phượng. Giữa sân, một cột cờ cao và bồn hoa nhỏ
được trồng chung quanh. Ngày hôm ấy, mỗi gia đình chúng tôi được phát phần cơm
bằng bánh mì và thịt hộp. Cứ tám gia đình thì chia nhau một lớp học. Những người
đàn ông, con trai khiêng bàn ghế chất dồn lại ở một góc và chia cho mỗi gia đình
một khoảng nền xi măng. Nền xi măng lạnh, chúng tôi phải đi tìm những thùng giấy
đựng thực phẩm chia nhau làm chiếu trải ra để ngủ. Nhiều gia đình không còn lớp
học để chia nên họ ngủ ngay tại hàng hiên.
Gia đình tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống di cư thiếu thốn tiện nghi từ đó. Mẹ tôi
phải tìm ba cục gạch kê châu lại với nhau để nấu cho chúng tôi những món ăn dã
chiến từ những hộp đồ ăn viện trợ của Mỹ và rau cỏ mua được từ một ngôi chợ nhỏ.
Đói, anh em chúng tôi ăn gì cũng thấy ngon. Chỉ riêng cha mẹ tôi, luôn tỏ ra buồn
và lo lắng.
Được ít tuần, trường học phải trả lại cho học sinh. Uỷ Ban Di Cư chuyển chúng tôi
đến một ngôi chùa. Hình như đó là Chùa Viên Giác ở Hội An. Tôi còn qúa nhỏ để
nhớ rõ địa danh. Ngôi chùa to lớn có hai lối ra vào bằng những cánh cổng gỗ nặng
và chắc. Sau chùa, là một bãi đất trống, có những cây đa già rễ nằm chằng chịt nổi
trên mặt đất. Buổi trưa, bọn trẻ con chúng tôi hay ra sân sau chùa chơi vì nơi ấy có
nhiều bóng mát.
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Mùa Xuân năm ấy chúng tôi ăn tết tại chùa. Như phần đông trẻ em di cư khác, tôi
có một cái tết thật nghèo nhưng khi cầm đồng tiền mới mẹ tôi mừng tuổi, tôi vui.
Vui vì có một đồng tiền mới và biết mình vừa lớn thêm một tuổi.
Trưa Mồng Hai tôi ra sân chùa sau chơi, thấy Huệ ôm một con búp bê bằng nhựa cũ
nhưng còn rất đẹp. Trong hoàn cảnh di cư thiếu thốn ấy, con búp bê là một ước mơ
to lớn của tuổi thơ. Vì thế, bốn năm đứa con gái cỡ tuổi tôi đang xun xoe bên Huệ
thèm thuồng nhìn con búp bê và xin ẵm thử.
Tôi ngồi một mình ở một góc sân nhìn hoạt cảnh diễn ra trước mắt. Huệ vẫn âu yếm
vuốt ve con búp bê không cho ai đụng đến. Thấy thế, Tâm bèn rủ cả bọn chơi trò
chơi bố mẹ và con búp bê là con. Huệ bằng lòng. Thế là cả bọn được thay phiên
nhau ẵm con búp bê hiếm hoi qúy giá.
Thấy trò chơi vui và hấp dẫn, tôi mon men lại gần. Sợ tôi xin chơi, mất bớt đi phần
ẵm búp bê, Tâm độc địa chặn đầu:
- Đừng cho con Vân chơi Huệ ạ. Hôm qua nó ăn cắp bánh lúc người ta cúng chùa.
Cả bọn quay nhìn tôi rồi có tiếng tàn nhẫn cất lên:
- Ê, cút đi. Không ai chơi với đồ ăn cắp bánh!
Riêng Mai tỏ vẻ tội nghiệp tôi trước sự tấn công của bọn trẻ, bước lại gần tôi hỏi
nhỏ:
- Thật hả Vân? Vân ăn cáp bánh cúng chùa hôm qua hả ?
Tôi choáng váng. Mắt tôi hoa lên và có cảm tưởng như trời đất quay cuồng. Vừa tức
giận cho kẻ ăn không nói có, vừa hổ thẹn vì lời vu khống hết sức độc địa bất ngờ.
Tôi không nói được gì, quay đầu chạy về nơi mình trú ngụ nằm ôm mặt khóc.
Một lúc lâu sau mẹ tôi về, thấy tôi nằm khóc, mẹ vội ngồi xuống cạnh tôi. Tay mẹ
vuốt những sợi tóc ướt đầm nước mắt, giọng mẹ ôn tồn:
- Sao con khóc thế, Vân?
Nghe tiếng Mẹ, cảm thấy bàn tay trìu mến vuốt ve của mẹ, tôi tủi thân khóc to hơn.
Mẹ ôm tôi vào lòng không nói. Một lúc sau chờ tôi dịu lại, mẹ lại ôn tồn:
- Làm sao con khóc. Anh Phúc bắt nạt con hả. Để mẹ mắng anh cho.
Tôi nức nở từng đoạn một:
- Mẹ...không ... phải...anh ... Phúc....đâu... Tâm con...bà Hạnh...đấy. Nó....bảo
con....hôm qua...ăn...ăn cắp bánh....cúng chùa...rồi xúi...nhau... gọi con là đồ... ăn
cắp và...và.. xúi không....chơi....với con.... Tại Huệ có con...búp bê nên... Tâm
nó...nịnh.
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Nói xong, tôi lại khóc. Tôi cảm thấy nỗi oan ức tủi nhục to lớn vô chừng.
Mẹ tôi thông cảm tâm trạng đau khổ vì bị áp bức của tôi. Người yên lặng ôm chặt
lấy tôi hơn. Một lúc sau không thấy mẹ nói gì, ngước nhìn lên, tôi thấy mắt mẹ tôi
buồn lắm.
Thấy mắt mẹ buồn, tôi thương mẹ, nín khóc, mặc dầu lòng tôi còn buồn tủi.
***
Một buổi sáng tôi thức dậy thì nắng đã lên cao. Nhìn quanh không thấy ai, tôi nghĩ
chắc bố tôi đưa anh Phúc đi cắt tóc. Hôm qua tôi nghe mẹ nhắc bố thế. Tôi cũng
không thấy mẹ nhưng tôi biết mẹ đã đắp cho tôi một chiếc mền vải mỏng. Tôi uể
oải ngồi lên, tay chợt đụng phải cái gì cồm cộm ngay bên cạnh. Tôi dụi mắt nhìn, ô
kìa, bên cạnh tôi là một con búp bê bằng vải vừa tầm tay bế. Ngạc nhiên và thích
thú tôi cầm lên xem. Ngắm nghía một hồi, tôi nhận ra con búp bê được may rất tỉ mỉ
bằng tay và bằng vải mỏng màu ngà. Loại vài mỏng giống như loại vải của chiếc
khăn quàng mà khi còn ở nhà, mẹ tôi hay dùng mỗi khi đi thăm bà con hay lễ tết.
Không suy nghĩ và cũng chẳng cần tìm hiểu con búp bê từ đâu tới, tôi sung sướng
ôm chặt búp bê vào lòng. Ngắm nghía búp bê, tôi cho nó là một con búp bê con gái
vì tôi ước ao có một con búp bê con gái. Búp bê của tôi có cái đầu tròn như quả
bóng nhỏ. Nửa phía sau là mái tóc được sơn đen. Nửa trước là khuôn mặt được vẽ
một cách tỉ mỉ. Đôi mắt tròn to dưới lằn chân mày cong xinh đẹp. Chiếc mũi chỉ là
một lằn vẽ nhẹ nhàng nhưng chiếc miệng là cặp môi hồng tươi xinh xắn. Ôi, tôi thật
sự có một con búp bê sao? Nó xinh đẹp quá. Hai tay nó dang ra như đòi bế. Tên nó
là gì?...Mà kià, nó không có quần áo. Nhưng không sao. Tôi sẽ nhờ mẹ. Biết đâu vì
thương tôi mẹ sẽ chẳng may áo cho búp bê của tôi như mẹ đã từng may áo cho tôi
trong những ngày gần tết. Nhưng nó phải có một cái tên. Đúng rồi. Ai cũng phải có
một cái tên. Đó mới là điều quan trọng. Tôi phải tìm một cái tên thật đẹp để đặt tên
cho búp bê của tôi. Ờ, búp bê tên là gì nhỉ. Dễ mà, tôi biết nhiều tên đẹp lắm. Búp
bê là em, tôi là chị. Vậy tên chị là Vân thì em là gì nhỉ. Phải rồi. Là Vi. Là Vi ư ? Tên
hay lắm nhưng hình như không được. Ở dãy bên kia chùa đã có chị Vi rồi. Búp bê
của tôi đặc biệt. Tôi muốn búp bê của tôi phải có một cái tên đặc biệt, không trùng
với ai cơ. Những tên như Hạnh, Hồng, Lan, Hoa, Đào, Mai, Tuyết, Nguyệt... Kim...
Cúc...tên nào cũng đẹp nhưng hình như nếu không trùng với những đứa trẻ trong
trại di cư này thì lại xem như không đủ đẹp để đặt riêng cho nó. Tôi hơi thất vọng
nhìn búp bê thương xót. Ngay lúc đó mẹ tôi về, tôi mừng rỡ đưa búp bê ra khoe mẹ:
- Mẹ xem này, con có một con búp bê.
Mẹ tôi nhìn con búp bê ngạc nhiên:
- Vậy sao? đưa mẹ xem nào.
Mẹ tôi cầm, nhìn sơ con búp bê rồi đưa trả lại tôi:
- Đẹp nhỉ. Mà con có thích không?
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Tôi nói như reo:
- Con thích lắm mẹ ạ. Con yêu nó lắm. Nhưng mẹ ơi, nó chưa có tên và chưa có
quần áo.
Mẹ cười, thò tay vào túi lấy ra một chiếc áo đầm màu xanh nhỏ xíu đưa cho tôi:
- Con thử mặc cái áo này xem có vừa không.
Tôi cặm cụi mãi mới xỏ được tay búp bê vào áo. Cuối cùng, tôi cũng cài xong hạt
nút bấm phía sau lưng rồi cầm búp bê đưa ra trước mặt trầm trồ:
- Mẹ ơi, cái áo đầm vừa quá. Búp bê mặc vào trông xinh đẹp quá. Áo ở đâu mẹ có
vậy mẹ ?
Đến bây giờ tôi mới hỏi mẹ tôi rằng ở đâu có áo. Nhưng tôi lại không hề thắc mắc
là ở đâu mà tôi lại có con búp bê. Tôi chỉ biết rằng khi nhìn vào đôi mắt mẹ, tôi đọc
được nỗi vui của mẹ qua niềm hạnh phúc của tôi
- Bác Đông có mang theo cái máy may. Mẹ đến nhà bác nhờ bác may cho con đấỵ
Tôi hân hoan nhìn mẹ cười, thay lời cảm ơn.
Chợt nhớ ra một điều quan trọng, tôi hỏi mẹ:
- Nó chưa có tên. Con đặt tên búp bê là gì hở mẹ?
- Con có tên gì, nói mẹ nghe xem rồi mẹ góp ý kiến cho.
Tôi kể ra một lô tên mà tôi nghĩ được. Mẹ tôi im lặng nghe tôi nói. Tên nào tôi nói
ra mẹ cũng bảo đẹp nhưng sao tôi vẫn không được hài lòng. Một lúc sau thấy tôi
ngồi tư lự, mẹ hỏi:
- Con có biết cái thau rửa mặt nhà mình làm bằng gì không?
- Dạ bằng đồng.
- Người ta gọi nó là gì, con có biết không?
Tôi ngây thơ:
- Dạ con biết. Thau đồng.
- Thế con có biết con búp bê của con làm bằng gì không?
- Dạ bằng vải nhồi bông.
Mẹ cười:
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- Đành rằng làm bằng vải nhồi bông. Nhưng vải chỉ là danh từ chung, dùng để chỉ
chung các loại vải. Riêng loại vải này đặc biệt, dệt bằng tơ lấy ra từ con tằm nên nó
mềm, bóng và đẹp.
Tôi cướp lời:
- À, con biết rồi. Giống cái khăn lụa của mẹ phải không? Vậy con đặt tên búp bê
của con là Lụa mẹ nhé.
- Con thấy tên Lụa có đẹp không?
Tôi đáp không do dự:
- Đẹp chứ mẹ. Đẹp như chiếc khăn lụa của mẹ vậy. Lại không trùng với tên ai ở đây
cả.
- Phải đấy. Nếu con thấy đẹp thì con đặt tên ấy cho búp bê của con đi.
Sáng hôm đó, một tay tôi ẵm Lụa, một tay tôi xúc từng muỗng cơm nguội cho vào
miệng nhai mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Vừa ăn, tôi vừa ngắm Lụa. Ăn xong chén
cơm nguội với nước mắm, tôi sung sướng ôm chặt Lụa vào lòng, âu yếm hôn lên
má Lụa và gọi tên Lụa bằng những tiếng chim vui.
Tối hôm đó, khi tôi ru Lụa ngủ và chia một phần chiếu bên cạnh tôi cho Lụa thì mẹ
dịu dàng kể cho tôi nghe truyện Tấm Cám. Câu truyện này mẹ kể cho tôi nghe
không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nghe, tôi đều có cảm tưởng như mới được
nghe lần đầu, không hiểu vì cốt truyện thần tiên luôn luôn là một hấp lực mới lạ với
trí tưởng tượng của tuổi thơ hay vì mẹ tôi kể chuyện hay.
- Ngày xửa ngày xưa - mẹ tôi hay bắt đầu như vậy - có một cô bé xinh đẹp và
ngoan ngoãn lắm tên là Tấm. Mẹ Tấm chết sớm, bố Tấm lấy vợ hai...người mẹ ghẻ
ác độc.......
Khi mẹ kể đến đoạn ông Bụt hiện lên bảo Tấm đào những hũ đựng xương gà ở bốn
chân giường lên, trong hũ hiện ra đủ thứ nữ trang, quần áo đẹp đẽ sang trọng và có
cả đôi giày thật đẹp thì tôi chợt thấy rằng sự việc tôi có Lụa cũng nhiệm màu như
Tấm có quần áo và giày mới. Tấm vì ngoan ngoãn, hiếu thảo nên Bụt thương. Tôi vì
hiền lành nên bà Tiên hay ông Bụt nào đó cũng thương tôi, đem Lụa lại cho tôi
trong khi tôi còn đang ngủ. Nghĩ thế, tôi quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, Tấm ngoan nên Bụt thương Tấm và hoá phép cho Tấm quần áo mới hả mẹ?
- Đúng con ạ. Ngoan ngoãn và hiền lành thì ai cũng thương.
- Mẹ ơi, Thế còn Lụa? Có phải vì con ngoan rồi...ông Bụt đã đem Lụa đến cho con
phải không mẹ ?
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Mẹ cười:
- Mẹ không biết chắc. Con tìm được Lụa ở đâu?
- Ở ngay trên giường, cạnh chỗ con nằm.
- Thế thì có thể lắm con ạ. Nếu vậy, con nghĩ gì khi con có Lụa?
- Con phải ngoan hơn. Mỗi ngày con phải lấy sách ra tự đọc và viết một trang để
cho con được thương hơn phải không mẹ?
Mẹ xoa đầu tôi:
- Đúng rồi. Thế thì con ngoan lắm.
- Lụa sẽ đi định cư với mình, mẹ nhỉ ?
- Ừ, thôi con ngủ đi nhé. Khuya rồi.
Tôi nhìn sang Lụa, cô bé đã ngủ saỵ Tôi cẩn thận đặt Lụa xuống mặt chiếu, lấy một
phần chăn của tôi đắp cho Lụa. Tôi đắp thật nhẹ nhàng vì không muốn làm Lụa giật
mình thức giấc.
Tôi sung sướng đi vào giấc ngủ với ý nghĩ Lụa đến với tôi từ một bàn tay thần tiên
nào đó vì tôi ngoan. Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.
Từ đấy tôi không cô đơn vì tôi có Lụa. Lụa với tôi như hình với bóng. Huệ, Mai và
Tâm thấy tôi có Lụa thì mon men lại làm lành và rủ tôi chơi em bé. Tôi có thêm bạn
và Lụa cũng có bạn. Bạn Lụa là bé Huệ Em, con búp bê của Huệ . Chúng tôi, năm
đứa con gái xuýt xoát tuổi nhau, cùng chia nhau chăm sóc Huệ Em và Lụa. Ngày
tháng tuổi thơ của chúng tôi trong trại tạm cư chậm chạp đi qua.
Lụa đi với tôi suốt chặng đường di cư từ trại này sang trại khác và cuối cùng, Lụa đã
cùng tôi định cư ở miền Nam nắng ấm vào trước mùa Xuân.
Được đi học lại tôi bận rộn hơn nhưng tôi vẫn dành thì giờ săn sóc Lụa, chơi với Lụa
và hãnh diện khoe Lụa với những người bạn mới.
Năm tháng trôi qua, tôi có thêm những món đồ chơi mới. Những con búp bê đắt
tiền, bằng nhựa mềm, hồng hào mũm mĩm, có tóc và biết nhắm mắt khi nằm xuống.
Nhưng với tôi, Lụa vẫn là một "người" thực. Lụa có linh hồn. Lụa biết ngồi ở bàn học
chờ tôi đi học về. Biết cười khi tôi vui. Biết giận khi tôi dành nhiều thời gian với
những con búp bê mới mà sao lãng Lụa. Biết nghe tôi tâm sự và nhất là Lụa biết
chia sẻ với tôi khi tôi gặp những chuyện bực mình. Vì thế, tuy cũ và xấu đi nhưng
Lụa vẫn là món quà vô cùng mầu nhiệm của bà Tiên hay ông Bụt nào đó đã đem
đến cho tôi.
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Cho đến một ngày, tôi được biết Bà tiên và ông Bụt bí ẩn đó chẳng ai khác hơn là
mẹ. Nếu ông Bụt trong truyện Tấm Cám hoá phép những mẩu xương cá bống thành
quần áo và đôi giày thần kỳ cho cho Tấm thì mẹ tôi cũng hóa phép thần tiên để
chiếc khăn quàng của mẹ thành con búp bê đẹp tuyệt vời tên Lụa cho tôi.
***
Đã hơn hai mươi năm tôi làm thân tị nạn ở xứ người, một xứ giàu mạnh nhất nhì thế
giới. Ở một quốc gia như thế, mực sống của con người rất cao. Thế giới trẻ em ở
đây đúng là một thiên đàng. Những ngày kỷ niệm sinh nhật, những ngày lễ Noel,
các em được cha mẹ họ hàng mua cho rất nhiều đồ chơi đắt giá, tối tân và đẹp mắt.
Những cửa hàng đồ chơi mỗi năm bán không biết bao nhiêu búp bê mà kể. Riêng
tôi, dù các con tôi đã tìm thấy tóc trên đầu tôi có nhiều sợi bạc, nhưng mỗi lần đi
phố, tôi đều mê mẩn nhìn vào những con búp bê trưng ở các cửa tiệm. Tôi thấy con
búp bê nào cũng đẹp cũng dễ thương, cũng hứa hẹn một trời hạnh phúc. Tuy nhiên,
tôi không thấy được con búp bê nào qúy giá và nhiệm màu như Lụa, con búp bê mà
mẹ tôi đã cho tôi.
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