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CON VIRUS NÔ
̣ I TÂM.
(Tạp ghi).
[]
MỘT.
*/ Nguy hiể m hơn con Virus Vũ Hán đang hoành hành thế giới, với tôi, chính là “con virus nội tâm.”
*/ Mỗi ngày liế c qua tin tƣ́c trên YouTube , thấ y tƣ̣ miǹ h bấ t lƣ̣c trƣớc nỗi “đau đớn lò ng” tƣ̀ “nhƣ̃ng điề u trông
thấ y”. Bể khổ cuô ̣c đời mênh mông quá!
Đó là… tôi chỉ mới “liế c qua”… Tƣ̀ điể m sơ sơ này đã thấ y đầ u óc điên đảo , huố ng hồ là “cuồ ng Internet” nhƣ rấ t
nhiề u thiên ha ̣… Mà đã go ̣i “cuồ ng” thì chẳ ng k hác nào kẻ đang bị “mắc dịch” , tay chân thúc thủ theo chƣ̃ “cuồ ng”
nằ m chình ình trong óc.
Chẳ ng la ̣ gì để nhâ ̣n biế t ra ta ̣i sao la ̣i có lắ m kẻ điên trong thời công nghê ̣ Google hiê ̣n ta ̣i . Điên thâ ̣t điên, lƣu trú
suố t đời trong bê ̣nh viê ̣n, hay điên mơ màng theo “cái Tƣởng” nằ m trong trí naõ ở cuô ̣c số ng sờ sờ ngoài xã hô ̣i…
cũng đều có chung tên gọi đƣợc đánh vần bằng bốn từ Đ-I-Ê-N.

HAI.
*/ Nhớ la ̣i thâ ̣p niên 1990, phong trào hát KaraOké lan rô ̣ ng… Trong vòng quen biế t của tôi ở Mỹ , thấ y nhà nào
cũng sắm bộ KaraOké, thấ y hàng quán café nào cũng đă ̣t sẵn mô ̣t giàn KaraOké hách xì xằ ng cho khách hát.
Biế t bao chuyê ̣n vui buồ n xảy ra tƣ̀ cái “dich”
̣ KaraOké đó . Nguyên nhân đƣa đế n tƣ̀ cớ sƣ̣ : “Ai cũng TƢỞNG
mình là ca sĩ một khi đã cầm lên cái micro, cấ t gio ̣ng dò theo nhƣ̃ng lời thâu sẵn, ban nha ̣c đê ̣m theo, hiê ̣n ra trên màn
hình Télévision…”
*/ Mà, không mê sao đƣơ ̣c ? Sân khấ u bỏ túi, âm thanh vang dô ̣i, đám thiń h giả chờ đế n lƣơ ̣t hát của miǹ h (dù tại
gia hay nơi công cô ̣ng), tấ t cả đề u quyế n rũ để khiế n ngƣời “ca si”̃ tha hồ hành ha ̣ cái micro cầ m maĩ trong tay , không
chịu buông cho nó đƣợc nghỉ ngơi dăm phút ! Thâ ̣t tô ̣i nghiê ̣p cái vâ ̣t bé nhỏ ! Vô tiǹ h mà nó biế n thành kẻ tô ̣i đồ của
nhiề u câu chuyê ̣n giành giâ ̣t, nhiề u tiǹ h cảm nát tan.
Mô ̣t anh ba ̣n kể :
“Hai vơ ̣ chồ ng ông anh ruô ̣t tôi , tƣ̀ khi giàn KaraOké đƣơ ̣c xế p trong phòng khách t hì bà chị dâu hễ bƣớc chân về
nhà sau một ngày dài làm việc hãng xƣởng lại quên béng chuyện bếp núc , cƣ́ bâ ̣t KaraOké hát maĩ , hát mãi... sáng
mai thƣ́c dâ ̣y đi làm, chiề u trở về la ̣i hát tiế p…”
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Giọng anh bạn buổi ấy trở nên ngao ngán:
“Đã thế , ông anh tôi chẳ ng kém, cùng vợ thay phiên nhau hát đến quên cả lũ con.”
BA.
*/ Dẫu không ƣa bấ t cƣ́ cái gì “thuô ̣c về máy móc và con số ” nhƣng không phải là tôi không có chút kinh nghiê ̣m
về cái dich
̣ KaraOké thuở ấ y.
Mô ̣t đêm “bi”̣ mời quá tha thiế t , lầ n đầ u (và cũng là lần cuối ) tôi nhâ ̣n lời đế n dƣ̣ buổ i ho ̣p mă ̣t của “dân trƣờng
Nhạc Sàigòn thập niên 1960”.
Mô ̣t căn nhà sang tro ̣ng nằ m trong mô ̣t khu gia cƣ giàu có (mà, theo nhâ ̣n xét của câ ̣u con: “Toàn nhà bạc triê ̣u!”)
Mô ̣t phòng khách rô ̣ng, ấm áp.
Mô ̣t bar rƣơ ̣u có chƣ̀ng hai chu ̣c cái đầ u tóc đen lẫn tóc vàng , phía trong bar là giàn KaraOké nằm chảnh chọe với
các giây điện câu vào các cái loa lớn gắn trên tƣờng.
Ánh đèn xanh đỏ lập lòe chiếu rọi, y hê ̣t nhƣ trong không gian mô ̣t vũ trƣờng thƣ́ thiê ̣t.
Các bài hát nổi tiếng thập niên 1960 vang lên rô ̣n rã . Nào Aline, nào Tomber dans la Neige , nào La Nuit , Capri
c’est fini… nào Bang bang!… nào… nào… nào…
Cây đàn dƣơng cầ m đen bóng nằ m trơ trong góc xó, trông thâ ̣t tô ̣i nghiê ̣p!
Cảm nghĩ tội nghiệp lan sang cho các ngƣời bạn thuở nhỏ . Nhƣ̃ng ngón tay thoăn thoắ t trên hàng phim
́ thời còn là
sinh viên trƣờng Nha ̣c không đủ sƣ́c ma ̣nh để ngẩ ng đầ u lên trƣớc làn âm thanh hiê ̣n đa ̣i phát ra tƣ̀ nhƣ̃ng cái loa c ó
áp xuất cao.
(Tôi điê ̣n thoa ̣i cho đƣ́a con , bảo đến đón về ngay trƣớc khi mình bị chết ngạt trong tiếng gào rống
đám ba ̣n cũ trƣờng Nha ̣c.)

say sƣa của

BỐN.
*/ Ở thời đại Google , cái “dịch” đƣợc sinh sôi nẩy nở trong các mạng Internet . Vô số ngƣời, đàn ông lẫn đàn bà ,
ngƣời già lẫn thanh niên, tƣ̣ dƣng ngày mô ̣t ngày hai (hô biế n!) trở thành nhà “làm truyề n thông” ngay!
Đã go ̣i rằng “dich”
̣ thì “có đế n” ắ t sẽ “có đi” mô ̣t bƣ̃a. Với thời gian, chẳ ng cái dich
̣ nào kéo dài tuổ i tho ̣.
Thôi thì ĐANG SỐNG trong thời buổ i bi ̣“dich”
̣ công nghê ̣ tràn ngâ ̣p , cách tránh dich
̣ hay nhấ t là quay mă ̣t làm
ngơ không mở Internet, (y hê ̣t nhƣ chuyê ̣n “phải đeo khẩ u trang” trong thời buổ i dich
̣ Corona) là xong thôi!
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NĂM.
*/ Dù vậy, nguy hiể m nhấ t trong nhƣ̃ng đêm trắ ng la ̣nh và dài nhƣ vô tâ ̣n chiń h là con virus nô ̣i tâm hoành hành trí
não. Muố n quên mà cƣ́ phải nhớ . Nhớ nhƣ̃ng gì go ̣i là “chân phƣơng” của mô ̣t thời đa ̣i cũ . Nhớ nhƣ̃ng vƣớng mắ c
nhƣ tơ vò của thời buổ i hôm nay. Nhớ đồ ng quê. Nhớ đồ i xanh biể n rô ̣ng. Nhớ núi cao rƣ̀ng thẳ m. Nhớ thôn làng phủ
bóng tre mát rƣợi. Nhớ bờ đê có con trâu kéo cày, theo sau là thân hiǹ h va ̣m vỡ của mô ̣t bác nông phu...
*/ Đêm đen khó ngủ, tôi bâ ̣t Internet tim
̀ mô ̣t cuố n film cao bồ i, bấ m đa ̣i.
Điề u khó tin mà có thật chính là “không phải tôi đang MUỐN giải trí bằ ng một cố t chuyê ̣n hay” mà chỉ để , qua
màn ảnh, “ĐƢỢ C ngắ m nhìn các mái nhà bằ ng gỗ, các lò đốt củi ám khói, các chùm bắp khô treo lủng lẳng bên vách
bế p…, hoặc h ơn nƣ̃a , các vùng đất bụi -bay-mù-đơn-sơ-hoang-dã, các cái saloon có cô ca sĩ xinh đẹp đứng cạnh
ngƣời pianiste trƣớc cây đàn gỗ màu đào hoa tâm…”
Tấ t cả nhƣ̃ng điề u này chỉ tim
̀ thấ y đƣơ ̣c trong phim cao bồ i miề n viễn tây nƣớc Mỹ.
SÁU.
*/ Thế đó…
Ngay trong nhƣ̃ng lầ n về thăm quê hƣơng, ngay cả hiê ̣n ta ̣i đang cƣ trú dài lâu trên nƣớc Mỹ , tôi vẫn là đƣ́a “số ngtrên-mây-ƣa-đi-tìm-thời-gian-đa-̃ mấ t”. Mô ̣t mẫu hoài cổ trong tác phẩ m rấ t nổ i tiế ng “À
la Recherche du Temps
perdu” của Marcel Proust.
Temps perdu! Phải rồi! Temps perdu! “Thời gian đã mấ t” nay PHẢI “đi tìm la ̣i” mới thấ y .
Ôi…“Nhƣ̃ng ngƣời muôn năm cu,̃ Hồ n ở đâu bây giờ?...”
*/ Bây giờ, nhờ công nghê ̣ lên ngôi, tin tƣ́c lan truyề n trong nháy mắ t nên nhìn đâu cũng thấ y toàn đổ nát , tƣ̀ trong
gia đình ra đế n ngoài xã hô ̣i , tƣ̀ nƣớc Mỹ siêu cƣờng đế n nƣớc Tàu lớn rô ̣ng có vô số ng ƣời dân đang chết thảm vì lũ
lụt đổ ập. Đổ nát tinh thần và đổ nát vật chất. Ở chỗ nào cũng chỉ là đổ nát với đổ nát thôi!
BẢY.
*/ Bản văn Le Silence de la Mer đang chuyển ngữ dang dở… Còn hai đoạn nữa là kết thú c. Vâ ̣y mà , bỗng dƣng
không muố n ngồ i xuố ng bàn làm viê ̣c . Có cái gì bần thần cứ xâm chiếm toàn thân khi tác phẩm đƣợc mở . Cái Đẹp
của câu chuyện sắp đến hồi chấm dứt… Tôi không muố n tƣ̣ tay mình đánh mấ t . Hay là, chỉ muố n ích kỷ giƣ̃ lâu trong
tim cái -Đe ̣p-não-nùng-của-sƣ̣-tan-vỡ-mố i-tình-câm? Hình nhƣ thế ! Do đó mà nhƣ̃ng trang kế t maĩ vẫn chƣa màng
ngó tới.
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*/ Nhƣ̃ng khuya trằ n tro ̣c , mă ̣t úp vào gố i , tóc dài buông xõa , đôi mắ t nhắ m kín… ; đêm đen thăm thẳ m , ngẫm
trƣớc nghi ̃ sau, thấ y đâu cũng chỉ là dở-dang-dang-dở, trong óc bỗng số ng dâ ̣y mô ̣t câu chuyê ̣n:
“Me ̣ tôi có ngƣời bạn làm ăn chung; chị em tôi gọi là cô Cát.
Cô ngƣời Huế , mặt rấ t đe ̣p, dáng thanh tao, nói năng lƣu loát.
Vậy mà khi lâm chung ở cái tuổ i 31 sau lầ n phá thai bi ̣ sót nhau làm độc , cô cƣ́ luôn miê ̣ng chƣ̉i mắ ng ông chồ ng
đã làm cô thụ thai, rồ i lại lảm nhảm hoài đế n lúc tàn hơi các cái tên con nợ cô đã cho hố t hụi…
Nhƣ̃ng điề u này tôi chỉ nghe me ̣ tôi kể lại sau khi đƣa đám.”
Tƣ̀ thuở 15 cho đế n tâ ̣n nay, câu chuyê ̣n về cô Cát cƣ́ còn ám ảnh, không hiể u ta ̣i sao?
BẢY.
*/ Thuở còn ở Âu Châu, mô ̣t đêm nghe Me ̣ nói:
“Đƣờng còn xa, gánh trên vai triũ nặng mà trời thì đã tố i. Con nên suy nghi ̃ điề u đó.”
Thế là vấ t hế t các cuô ̣c chơi vô bổ , tôi quyế t đinh
̣ bỏ Âu Châu đi Mỹ tƣ́c thi…
̀
Trên nƣớc Mỹ , sƣ̣ làm viê ̣c và làm viê ̣c không nghỉ chiế m hàng ƣu tiên Mô ̣t . Thời gian bi ̣lãng quên, tôi chẳ ng còn
biế t thế nào là chơi với đùa nƣ̃a…
Kế t quả xảy ra là “cuô ̣c-hôn-nhân-tan-vỡ”.
Dù vậy, đó không là “cái-Đe ̣p-não-nùng-của sự-tan-vỡ” nhƣ trong câu chuyê ̣n Le Silence de la Mer!
*/ Nhớ la ̣i đoạn văn trong Le Silence de la Mer , chàng sĩ quan ngƣời Đức nồng nhiệt tỏ bày về tình yêu dành cho
nƣớc Pháp:
“Bây giờ tôi thực sự rất cần nƣớc Pháp. Nhƣng tôi ao ƣớc rất nhiều; tôi cầu xin một sự đón chào từ nó. Chẳng
nghĩa lý gì khi ở nơi đây nhƣ một kẻ lạ -một du khách hoặc một kẻ xâm chiếm. Nƣớc Pháp chẳng ban cho gì cả, -bởi,
chẳng lấy đƣợc gì của nƣớc Pháp. Sự giàu có, thực sự giàu có của đất nƣớc này, không ai có thể chinh phục. Cần
phải uống giọt sữa từ ngay chính bầu ngực nƣớc Pháp; cần phải đƣợc nƣớc Pháp ban cho giòng sữa qua hành động
và cảm xúc của một tình mẹ…”
lại nghe lòng hồi hồi nghĩ đến Dalat hay Nha Trang một thuở.
*/ Tôi không chào đời ta ̣i mô ̣t trong hai vùng đấ t đó nên không “uố ng đƣợc giọt sƣ̃a tƣ̀ ngay chính bầu ngực” của
bà mẹ Nha Trang hay Dalat . Tôi chỉ là kẻ la ̣ , “tình cờ bắ t gặp , yêu say mê và đi qua đời” chúng (y hê ̣t tâm tra ̣ng
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chàng sĩ quan Đức đối với vòm trời nƣớc Pháp .) Tình yêu không cần đáp trả cụ thể , chỉ biết là “đã rấ t đắ m đuố i” , để
bây giờ , trong đêm sâu California, nhƣ̃ng hiǹ h ảnh hiê ̣n về vƣ̀a khiế n tôi sơ ̣ haĩ muố n xua đuổ i , lại vừa thấy tâm hồn
mình “thật giàu làm sao!” theo mớ kỷ niê ̣m chờn vờn làm khó ngủ giƣ̃a khuya.
*/ Với California, thú thật, tôi không có đƣơ ̣c điề u vƣ̀a nói . Ngẫm nghi ̃ hoài mới tim
̀ ra nguyên nhân tƣ̀ đâu mà
đến:
-Cho tới chế t, tôi vẫn chỉ là ngƣời khách la ̣ trong vùng trời “đƣờng rấ t xa” có ngôi nhà đang cƣu mang tôi và cũng
cứ đổ hoài lên đôi vai tôi “nhƣ̃ng gánh nặng” khi mà “trời (thì) đã quá khuya!” rồ i !”
(Xin lỗi California, nhƣng tôi đã nói ra điề u rấ t thâ ̣t.)
TÁM.
*/ Thƣ́ Hai tuầ n tới phải đi bác si ̃ xem xét “cái gì đó” đang đu ̣c khoét gan ruột.
Hẹn đã lấy rồi. Vâ ̣y mà, năm lầ n bảy lƣơ ̣t cầ m lên điê ̣n thoa ̣i với ý đinh
̣ hủy cái he ̣n, lại buông nó xuống.
Hai ý niê ̣m “trố n cha ̣y” và “đố i diê ̣n” cƣ́ lăn quăn trí naõ .
Tôi thú nhâ ̣n là tƣ̀ lâu đã “rấ t di ƣ
̣ ́ ng” với lời phán chắ c nich
̣ của bác si.̃
Lầ n này cũng thế . Tôi không muố n nhiǹ nhƣ̃ng điề u “chƣa sẵn sàng để ngó.” Còn biết bao vƣớng vít, bao món nơ ̣
đời chƣa giải quyế t xong…
Nhớ mô ̣t chiề u mƣa cuố i năm 2000, trời San Jose rất lạnh, đang ngồ i bên lò sƣởi, tôi nhâ ̣n cú phone go ̣i tƣ̀ Berlin
của cậu em trai. Âm thanh đầ u tiên tôi nghe là tiế ng bâ ̣t khóc nhƣng đƣơ ̣c kề m la ̣i tƣ́c khắ c bằ ng câu nói:
“Chi ̣ơi, em vƣ̀a nhâ ̣n kế t quả sáng nay, bị ung thƣ phổi giai đoa ̣n cuố i.”
Tôi điế ng hồ n, nhƣng cũng kề m xúc cảm đang ƣ́ trào trái tim qua câu chuyê ̣n điê ̣n thoa ̣i bình thản.
Nghe mô ̣t câu câ ̣u nói:
“Giờ em có ra đi cũng chẳ ng gì nuố i tiế c. Vơ ̣ con không có. Trƣ̀ ra… trƣ̀ ra… (câ ̣u ngâ ̣p ngƣ̀ng) là Mẹ…”
Tôi cƣớp lời:
“Me ̣ thì đã có chi ̣lo.”
Lúc này nghĩ, thấ y câ ̣u em thâ ̣t “sƣ ớng!” Ra đi không vƣơng thê nhi , y hê ̣t thái độ “sẵn sàng b ỏ thây” của nhƣ̃ng
chiế n si ̃ sa trƣờng trong quân đô ̣i Miề n Nam ngày xƣa.
Giá mà tôi có đƣơ ̣c tâm tra ̣ng ấ y…
*/ Nhƣng mà , cái gì đến sẽ đến (trong bàn tay đinh
̣ đoa ̣t của Thƣơ ̣ng Đế ). Nghĩ suy làm chi cho phí hoài trí não ?
Cách đối diện hay nhất là “quên nó đi!” để ngồ i xuố ng với bản dich
̣ Le Silence de la Mer đoạn cuối.
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Bấ t cƣ́ điề u gì muố n đa ̣t trong đời, con ngƣời phải trả bằ ng mô ̣t giá thâ ̣t đắ t.
Còn tôi, “cái giá” phải trả đã đành “thâ ̣t đắ t” mà “cái đa ̣t” la ̣i chỉ là hai chƣ̃ “trắ ng tay!”
Dẫu vâ ̣y vẫn phải “cố lên” , mô ̣t hình thƣ́c RÁNG hoàn tấ t Sƣ̣ Im Lă ̣ng trong chính mình để chiế n thắ ng con virus
nô ̣i tâm đang ló đầ u đe do ̣a.
Trầ n Thi ̣ Bông Giấ y
(Bài viết xong tại San Jose, thƣ́ Năm, July 2/2020, 11:45 khuya).
[]

