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	 Bạo	hành	gia	đình	trên	phụ	nữ	không	chỉ	xảy	ra	ở	Úc	hay	
trong	cộng	đồng	Việt	Nam.	Nó	là	một	hiện	tượng	xã	hội	toàn	cầu,	
có	ảnh	hưởng	đến	mọi	nền	văn	hóa	và	mọi	quốc	gia.

	 Những	câu	chuyện	ngắn	trong	sách	này	cho	bạn	một	cái	nhìn	
về	cách	các	bà	nhẫn	nhục	chịu	đựng,	nín	lặng	trong	khổ	đau	cho	
đến	khi	sự	an	toàn	của	bản	thân	hoặc	của	các	con	buộc	họ	phải	
đi	đến	một	quyết	định.	Ngay	cả	thời	điểm	khó	khăn	nhất	trong	
khổ	đau,	người	đàn	bà	Việt	Nam	vẫn	có	khả	năng	phục	hồi	bởi	
lòng	thương	con	sẽ	khiến	họ	hành	động	như	gà	mẹ	xòe	rộng	đôi	
cánh	để	bảo	vệ	đàn	con.

	 Mặc	dù	những	chuyện	này	có	tính	cách	hư	cấu,	nhưng	các	
nhân	vật	và	câu	chuyện	của	họ	đều	được	dựa	trên	hoàn	cảnh	
thực	tế	của	cuộc	đời.	Tôi	hy	vọng	qua	quyển	sách	này	độc	giả	sẽ	
nhận	thức	sâu	sắc	hơn	về	những	tác	hại	của	sự	bạo	hành	trong	
cộng	đồng	xã	hội,	trên	đời	sống	cá	nhân	và	con	em	chúng	ta.	

	 Bạn	có	thể	nói	“Những điều này chẳng liên quan gì đến tôi 
cả!”	Tuy	nhiên,	qua	những	mẩu	chuyện	trong	sách,	tôi	mong	bạn	
nhìn	thấy	được	những	giọt	nước	mắt	và	cảm	nhận	niềm	đau	của	
nạn	nhân	và	những	đứa	con	của	họ.	Và	rồi	tôi	cũng	hy	vọng	sau	
khi	đọc	xong	quyển	sách	này	bạn	sẽ	nói	với	chính	mình,	“Đúng 
vậy, tôi phải làm gì đó để thay đổi điều ấy!”	Hoặc,	chí	ít	chăng	
nữa,	thì	những	câu	chuyện	này	cũng	thay	đổi	cách	nhìn	của	bạn	
về	tác	hại	của	sự	bạo	hành	gia	đình	trên	đời	sống	mỗi	chúng	ta,	
và	rằng	bạn	sẽ	nhìn	thảm	trạng	của	nạn	nhân	trong	sự	hiểu	biết	
và	đồng	cảm	nhiều	hơn.

	 Tôi	muốn	đặc	biệt	cám	ơn	các	chị	em	phụ	nữ	đã	chia	sẻ	câu	
chuyện	của	mình	để	được	sử	dụng	trong	quyển	sách	này.	Tôi	tôn 

Lời Mở Đầu
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trọng	họ	vì	lòng	dũng	cảm,	vì	việc	sẵn	sàng	chia	sẻ	câu	chuyện	
đau	thương	và	nỗi	đau	đớn	của	họ	cho	chúng	ta.	Tôi	tôn	vinh	
những	người	đàn	bà,	những	trẻ	em	đã	vượt	thoát	khỏi	sự	bạo	
lực	trong	gia	đình	và	những	người	đã	mất	đi	cuộc	sống	của	họ	
như	hậu	quả	của	sự	bạo	hành	trong	gia	đình.	Tôi	cảm	ơn	những	
nữ	Sứ	Giả	của	cộng	đồng	đã	hỗ	trợ	chúng	tôi	trong	việc	đưa	dự	
án	này	đến	thành	công,	cũng	như	mọi	nỗ	lực	của	họ	trong	việc	
cung	cấp	thông	tin	về	bạo	hành	trong	gia	đình	cho	cộng	đồng	
Việt	Nam	tại	Úc	.

	 Tôi	cám	ơn	tác	giả,	Diệp	Văn,	đã	sẵn	lòng	nhận	dự	án	khó	
khăn	này	và	dành	rất	nhiều	đêm	làm	việc	để	hoàn	tất	những	câu	
chuyện	này	trong	một	khoảng	thời	gian	rất	ngắn.	Tôi	cũng	cám	ơn	
cô	Huỳnh	Nhung,	Nhân	Viên	Phụ	Trách	Dự	Án	của	chúng	tôi	trong	
việc	điều	hành	và	khiến	dự	án	được	thực	hiện.

	 Cuối	cùng,	tôi	chân	thành	cám	ơn	những	đồng	nghiệp	trong	
cộng	đồng	Việt	Nam	tại	Nam	Úc,	Ủy	Ban	Chỉ	Đạo	Dự	Án	Bình	
Đẳng	Giới	Tính	về	sự	hướng	dẫn	và	đóng	góp	của	họ,	Bộ	Dịch	Vụ	
Xã	Hội	Úc	trong	việc	cung	cấp	kinh	phí	cho	chương	trình.	Dự	án	
này	là	một	minh	chứng	tuyệt	vời	về	cách	cộng	đồng	cùng	nhau	
chống	lại	sự	bạo	hành	trong	gia	đình.

Nguyễn	Mộng	Lan
Giám	Đốc
Tiếp	Cận	Cộng	đồng	Và	Các	Dịch	Vụ	SA
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	 Domestic	violence	towards	women	doesn’t	only	happen	in	
Australia	or	in	the	Vietnamese	community.	It	is	a	global	social	
phenomenon	that	affects	all	cultures,	in	all	countries.	

	 These	short	stories	offer	you	a	view	of	how	women	have	
endured	and	suffered	in	silence	until	their	safety	or	the	safety	of	
their	children	forced	them	to	make	a	decision.	Even	in	the	most	 
difficult	of	hardships,	Vietnamese	women	have	always	been	 
resilient	and	their	love	for	their	children	drives	them	to	act	as	a	
hen	would	spread	her	wings	to	protect	her	little	chicks.		

	 Although	these	stories	are	fictitious,	the	characters	and	their	
stories	are	based	on	real	situations.	I	hope	that	this	book	offers	
readers	insights	into	how	domestic	violence	impacts	on	our	 
community,	our	own	lives	and	our	children’s	lives.		

 “It has nothing to do with me!”	you	may	say.	However,	I	hope	
that	the	stories	in	this	book	will	help	you	see	the	tears	and	feel	
the	pain	of	these	women	as	well	as	their	children.	And	then,	after	
reading	these	stories,	I	hope	that	you	say	to	yourself,	“yes, I have 
to do something to change things!”	or	that	these	stories	at	least	
change	your	view	about	the	impact	domestic	violence	issues	
have	on	us	all,	and	that	you	look	at	these	tragic	situations	with	
more	understanding	and	empathy.

	 I	want	to	especially	thank	the	women	whose	different	stories	
have	been	used	in	this	book.	I	respect	them	for	their	bravery,	for	
being	willing	to	share	their	stories	of	pain	and	suffering	with	us.		 
I	honour	those	women	and	children	who	have	been	able	to	
escape	domestic	violence	and	those	who	have	lost	their	lives	as	a	
result	of	domestic	violence.	I	thank	the	Community’s	Women	

Foreword
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Ambassadors	for	assisting	us	in	making	this	project	a	success,	 
as	well	as	their	endeavours	in	providing	domestic	violence	 
information	to	the	South	Australian	Vietnamese	community.

	 I	also	thank	the	author,	Diep	Van,	for	her	willingness	to	take	
up	this	difficult	project	and	spending	so	many	nights	working	
on	these	stories	within	a	very	short	time	frame,	and	our	Project	
Officer	Ms.	Nhung	Huynh	for	organising	and	making	the	project	
possible.

	 Lastly,	I	thank	our	colleagues	from	the	Vietnamese	Community	
in	SA	and	the	Gender	Equality	Project’s	Steering	Committee	for	
their	guidance	and	contributions,	and	the	Australian	Government	
Department	of	Social	Services	for	providing	funding	support	for	
the	program.	This	project	has	been	an	excellent	example	of	how	
the	community	works	together	to	fight	against	domestic	 
violence.

Lan	Mong	Nguyen
Managing	Director
Community	Access	and	Services	SA
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Đôi Giòng Tâm Sự

 Những câu chuyện được chia sẻ trong quyển sách nhỏ này là 
những chuyện đã xảy ra trong đời sống của các phụ nữ mà tôi có cơ 
hội tiếp xúc. Tôi chỉ chọn ghi lại vài câu chuyện điển hình mà chúng ta 
thường gặp trong đời sống hàng ngày. Nhân vật trong câu chuyện có 
thể là đồng nghiệp của chúng ta, là người bán hàng trong một tiệm bán 
thức ăn nhanh, là thân nhân, là hàng xóm láng giềng, bạn học cũ hay 
người bạn chúng ta mới quen trong một buổi tiệc nào đó. 

 Tôi đã làm nhiệm vụ phỏng vấn, lắng nghe, thu góp nhiều 
mảnh nhỏ rời rạc trong ký ức đau thương của những phụ nữ đau khổ 
vì bị bạo hành bởi người mà họ hết lòng yêu thương. Tôi cố gắng ráp 
nối những mảnh nhỏ của ký ức họ lại theo kiểu ghép hình mosaic để có 
cái nhìn toàn diện hơn về cuộc đời của những phụ nữ ấy. Từ đó, tôi ghi 
chép các tình tiết lại bằng ngôn ngữ giản dị và khách quan nhất mà tôi 
có thể. 

 Dù những bức tranh đời người mà tôi miêu tả trong sách này 
bàng bạc tính hư cấu, nhưng tình tiết trong câu chuyện không là sản 
phẩm của trí tưởng tượng. Chúng cũng không phải là những tình tiết 
bi đát nhất, vì thực trạng của những phụ nữ bị bạo hành trong gia đình 
còn bi đát và thê thảm hơn gấp trăm lần. Tôi cũng tránh đưa ra nhận 
xét hay phê bình cá nhân và cố gắng giảm thiểu đi nhiều chi tiết ghê 
rợn nhằm tránh cho nhân vật bị nhận diện bởi gia đình hay những 
người quen biết với họ. 
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 Tôi tin rằng cuộc sống luôn tươi đẹp vì vốn dĩ, từ nguyên thủy, 
chúng ta được Thượng Đế tạo dựng để sống hạnh phúc. Ngài không 
tạo dựng con người rồi đặt họ vào thế gian để trầm luân trong cảnh 
đọa đầy, nhưng con người lại tự làm khổ lẫn nhau. Ước nguyện của tôi 
là qua những câu chuyện góp nhặt này, bạn có thể nhận ra nét tương 
đồng trong cuộc đời mình nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh tương tự, 
và rằng bạn sẽ học được một điều gì đó có ích lợi và có thể áp dụng nó 
cho bản thân mình. 

 Bạn có thấy bóng mình phản chiếu như soi gương qua hình ảnh 
những phụ nữ trong quyển sách nhỏ này không? Nếu có, tôi mong rằng 
bạn sẽ can đảm vượt thoát bằng cách tìm sự giúp đỡ nơi cộng đồng 
bên ngoài. Hãy can đảm bắt đầu bằng cách nói thật với người mà bạn 
tín cẩn nhất về nỗi đau và sự sợ hãi của bạn. Sự giúp đỡ luôn có sẵn, 
chỉ cần bạn vươn tay ra! 

 Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn nếu bạn cho mình một cơ 
hội để bắt đầu sống, suy nghĩ và hành động khác đi! Tôi tin rằng sau 
quá trình thoát thân đau đớn, vượt ra khỏi cái vỏ kén xấu xí đang giam 
hãm mình lại, mỗi phụ nữ đều có thể trở thành một cánh bướm xinh 
đẹp tận hưởng hạnh phúc, niềm vui và sự tự do trong đời. 

 Bạn chọn điều gi? Tiếp tục làm con sâu mãi nằm trong vỏ kén 
cô đơn và chìm ngập trong bóng tối, hay làm một cánh bướm xinh đẹp 
trong vườn hoa cuộc đời tràn đầy sức sống và ánh sáng hy vọng? 

 Muốn thật hết lòng!

 – Diệp Văn –
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Câu Chuyện Của Thu Trâm

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ
VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH Ở ÚC CHÂU

Trong một bản báo cáo góp nhặt từ các dữ kiện về Bạo 
Hành trong Gia Đình tại Úc, Chương Trình White Ribbon 
đã tường thuật: “Mối nguy hiểm bị hành hung của người 
phụ nữ thường xảy ra ngay trong chính gia đình họ và đến 
từ người đàn ông mà họ biết. Tại Úc hầu như cứ một trong 
hai người phụ nữ (40%) đã từng trải qua kinh nghiệm bị 
bạo hành từ lúc 15 tuổi.”  

Chỉ riêng trong năm 2006, có khoảng trên một triệu 
phụ nữ tại Úc đã từng bị bạo hành, trong đó có khoảng:

•  Một phần ba những người phụ nữ này bị hành hung 
thể xác, và 

•  Gần một phần năm trong những người này bị bạo 
hành về tình dục. Tuy nhiên có trên 80% những phụ 
nữ bị bạo hành về tình dục không dám báo cảnh sát.

•  Bạo hành gia đình là nguyên nhân lớn nhất gây ra 
thương tích hoặc tử vong của phụ nữ tuổi từ 18 – 45. 
Tập San Australian Institute of Criminology, Trends 
and Issues năm 2003, đã tường thuật rằng từ năm 
1989 – 2002, tại Úc trung bình mỗi năm có khoảng 
58 phụ nữ bị giết bởi người phối ngẫu của họ.
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•  Trong số những phụ nữ dưới 45 tuổi, bạo hành gia 
đình gây ra tình trạng sức khỏe yếu kém, bị khuyết 
tật, hoặc ngay cả tử vong nhiều hơn so với những 
yếu tố rủi ro sức khỏe khác, chẳng hạn như béo mập 
hoặc hút thuốc lá.

Tài liệu nghiên cứu: 
 
Tiến sĩ Michael Flood, Australian Research Centre in Sex, 
Health and Society, Health Sciences Faculty, La Trobe  
University (August 2008). Updated by White Ribbon  
Australia - November 2013.

Australian Institute of Criminology, Trends and Issues, 
2003.

The Health Costs of Violence: Measuring the burden of 
disease caused by intimate partner violence (VicHealth 
2004).
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Thu Trâm
	 Gia	cảnh	của	tôi	rất	bình	thường	và	bề	ngoài	của	tôi	không	thuộc	
loại	chim sa cá lặn.	Tôi	có	làn	da	trắng	vì	thường	xuyên	ở	trong	nhà,	hai	
hàm	răng	đều	đặn	và	vóc	dáng	thon	thả.	Đó	là	những	gì	tôi	có	thể	kể	như	
ưu	điểm	của	bản	thân	mình.	Mơ	ước	của	tôi	về	gia	đình	cũng	chẳng	có	gì	
quá	cao	vời.	Ba	tôi	làm	giáo	viên	toán	ở	trường	trung	học	của	tỉnh	XX,	má	
tôi	bán	tạp	hóa	ngay	tại	nhà,	và	tôi,	một	cô	thợ	may	30	tuổi	ở	tỉnh	lẻ,		đặt	
một	dàn	máy	may,	máy	lóc	cạnh	quầy	hàng	của	má.	

	 Năm	25	tuổi	tôi	làm	đám	hỏi	với	anh	Long,	người	yêu	đầu	tiên,	
nhưng	đám	cưới	của	chúng	tôi	bị	hoãn	lại	vì	ba	anh	Long	qua	đời	sau	một	
cơn	bạo	bịnh.	Chờ	đợi	xả	tang	ba	anh	ấy	xong,	anh	Long	và	tôi	háo	hức	
sửa	soạn	đám	cưới.	Hai	tuần	lễ	trước	ngày	cưới,	anh	Long	qua	đời	vì	xe	
đò	bị	lật	văng	xuống	ruộng.	Anh	là	một	trong	số	nạn	nhân	bị	tử	vong.	Từ	
đó	tôi	hoàn	toàn	khép	kín	với	tình	yêu.

	 Tôi	gặp	anh	An,	Việt	kiều	Úc,	qua	dì	Út	Tươi.	Dì	là	hàng	xóm	của	
ba	má	tôi.	Trong	một	lần	về	thăm	quê	hương	từ	Adelaide,	dì	đã	ngỏ	ý	với	
ba	má	tôi	rằng	dì	muốn	làm	mai	tôi	cho	anh	An,	là	bạn	của	vợ	chồng	dì	
ấy	ở	Úc.	Dì	nói	vợ	chồng	của	anh	An	đã	ly	dị	được	hai	năm,	và	nay	anh	ấy	
có	ý	muốn	tìm	người	thật	tâm	xây	dựng	lại	gia	đình	sau	thời	gian	đau	khổ	
vì	gãy	đổ.	Ngày	gặp	anh	An,	thấy	anh	dù	hơn	tôi	20	tuổi	nhưng	trông	anh	
còn	trẻ	trung	và	nhanh	nhẹn,	là	người	vui	vẻ,	hoạt	bát	nên	ba	má	tôi	khá	
vừa	lòng.	Tôi	cũng	thấy	mến	anh	thật	nhiều	vì	anh	nói	đùa	rất	dí	dỏm.	Là	
người	không	nhiều	mộng	ước	cao	sang,	tôi	chỉ	mong	ước	một	mái	ấm	gia	
đình	của	riêng	mình	với	chồng	con	trong	nhà.

	 Ngày	lên	xe	hoa	cùng	anh	An,	tôi	vui	mừng	ngỡ	mình	đã	đặt	chân	
lên	bến	bờ	hạnh	phúc.	Qua	đến	Adelaide,	cuộc	sống	mới	đối	với	tôi	hoàn	
toàn	lạ	lẫm.	Ở	nhà	với	anh	được	một	tháng,	một	hôm	anh	nói	bạn	anh	
có	chỗ	cho	tôi	đi	làm	thử,	như	lời	anh	nói	là “để cho biết với người ta, để 
biết đá biết vàng, biết kiếm đồng tiền ở Úc cực khổ ra sao rồi mới biết mà 
xây xài”.	Sau	đó	tôi	được	đưa	lên	farm	cải	và	cà	chua.	Ngày	lãnh	lương,	
bạn	của	anh	An	nói	sẽ	đưa	tiền	lương	thẳng	cho	anh	An,	vì:	
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 -  An có dặn anh rồi, em mới qua còn lụp chụp lắm, và ở chung với 
người khác trong farm khá xô bồ nên sợ em làm mất tiền. 

	 Cứ	hai	tuần	anh	An	lên	thăm	tôi	một	lần.	Công	việc	làm	và	điều	
kiện	sống	ở	farm	khá	vất	vả,	nên	tôi	hết	sức	vui	sướng	khi	anh	An	đón	tôi	
về	sau	hai	tháng.	Từ	đó,	anh	cho	tôi	đến	một	hãng	quen	tập	cho	tôi	xài	
máy	may	và	máy	ủi	công	nghệ	để	tôi	làm	tại	nhà.

	 Cuối	tuần,	khi	chở	tôi	đi	chợ	vì	tôi	không	biết	lái	xe,	anh	thường	
so	sánh	tiền	Úc	và	tiền	Việt	Nam,	nên	hầu	như	cái	gì	tôi	cũng	thấy	mắc	
mỏ	quá,	không	dám	mua.	Anh	khen,	nói	anh	rất	hài	lòng	với	tánh	tiết	
kiệm	của	tôi.	Cuộc	sống	bình	lặng	trôi	qua,	hạnh	phúc	lúc	trồi,	lúc	sụt,	
nhưng	tôi	nghĩ	gia	đình	nào	cũng	có	chuyện	xào	xáo	là	chuyện	bình	
thường.	Tuy	vậy,	thú	thật	là	tôi	có	sợ	anh	vì	anh	khá	nghiêm	khắc,	khó	
tánh	và	hay	bắt	bẻ.	Khi	không	bằng	lòng	chuyện	gì,	anh	thường	la	lớn	và	
có	vẻ	hung	hăng,	dứ	dứ	nắm	tay	trước	mặt	tôi	hăm	dọa	cho	tôi	ăn	đấm	
nên	tôi	không	bao	giờ	dám	nói	điều	mình	muốn	nói.

	 Trong	ba	năm	liền	tôi	may	và	ủi	tại	nhà,	chẳng	có	dịp	đi	đâu	hay	
quen	biết	ai	ngoài	những	người	chồng	tôi	quen	biết.	Tiền	bạc	chủ	hãng	
may	trả	lương	như	thế	nào	tôi	cũng	không	biết	và	chồng	tôi	cũng	không	
nhắc	đến.	Có	lần	anh	chị	Tư	chủ	hãng	may	chở	đồ	mẫu	xuống	cho	tôi	may	
gấp	vì	anh	An	đi	làm	chưa	về,	ánh	mắt	chị	thoáng	vẻ	thương	hại	khi	nhìn	
tôi	trong	bộ	đồ	tracksuit	bạc	màu	và	cái	áo	len	rộng	thùng	thình,	sùi	lông	
khiến	tôi	thấy	quê	quê	làm	sao.	Nói	chuyện	một	lúc,	anh	chị	nói	kiểu	nửa	
đùa	nửa	thật:	

 -  Anh chị thấy em may đồ vất vả nhiều như vậy mà chưa bao giờ 
thấy em ghé qua hãng lãnh tiền, toàn là chồng em lãnh tiền không hà. 
Hôm nào em đi với chồng em lên hãng chơi rồi lãnh lương luôn đi. 

	 Chị	Tư	còn	nói	thêm:	

 -  Luôn tiện chị sẽ cho em lựa vài bộ mặc đi ăn tiệc và có vài bộ 
mặc ở nhà cho ấm. Nhớ lên thăm hãng nha em.

	 Những	câu	nói	ấy	khiến	tôi	thấy	tủi	thân	vô	cùng.	Vì	là	cô	chủ	tiệm	
may,	ở	Việt	Nam	lúc	nào	tôi	cũng	ăn	mặc	lịch	sự,	lụa	là	đẹp	đẽ.	Sang	đây,	
tiền	bạc	không	có,	cũng	chắng	biết	lái	xe	đi	mua	sắm,	tôi	hoàn	toàn	lệ	thuộc	
vào	sự	rộng	rãi	hiếm	hoi	của	chồng	tôi.	Anh	chở	tôi	đi	đâu	thì	tôi	đi	theo,	
anh	bảo	tôi	mua	gì	thì	tôi	mua	nấy.	Quần	áo	chỉ	cần	vài	bộ	cho	ấm	là	xong.	
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	 Cuối	tuần	bạn	bè	anh	thường	luân	phiên	nhau	tụ	tập	ăn	uống,	
nhậu	nhẹt,	có	cả	vợ	con	của	họ	đi	cùng.	Nhưng	rồi	số	bạn	bè	tụ	tập	cũng	
thưa	lần	đi,	nhất	là	về	phía	mấy	bà	vợ.	Một	hôm	vợ	chồng	tôi	sang	nhà	
người	bạn	là	anh	chị	Dũng	ăn	đám	giỗ.	Sau	khi	ăn	xong	thì	các	ông	còn	
nhậu	nhẹt,	các	bà	cũng	tụ	lại	với	nhau	để	đút	cho	con	ăn	và	cắt	bánh	trái.	
Chị	Dũng	nói	như	xin	lỗi	tôi:	

 -  Có mấy lần chị cũng muốn đi theo anh Dũng sang nhà em nhậu, 
nhưng mà mỗi lần ăn uống ở nhà em, chị thấy anh An sai em chạy có cờ, 
chị bất mãn và ngứa mắt lắm, nên thôi chị không muốn sang nữa. 

	 Chị	Ba,	vợ	anh	Nghĩa	cũng	nói	theo:	

 -  Phải đó, thấy tội nghiệp Trâm thiệt đó nhen, tiệc tùng suốt buổi 
mà chị để ý thấy anh An không để Trâm ngồi yên năm ba phút ăn uống 
cho ngon lành, không sai Trâm lấy cái này thì cũng làm cái kia.

	 Những	lời	này	khiến	nước	mắt	tôi	muốn	rớt	xuống	vì	tủi	thân.	Các	
chị	đâu	biết	rằng	sau	khi	tàn	tiệc	rồi,	mọi	người	ra	về	thì	anh	An	không	
còn	là	một	người	vui	vẻ	dễ	mến	như	trước	mắt	bạn	bè	nữa.	Anh	quay	
sang	la	mắng	tôi,	bắt	bẻ	từng	lời	ăn	tiếng	nói,	từng	hành	động,	từng	việc	
làm	của	tôi	trong	bữa	tiệc.	Sau	đó	có	khi	anh	đưa	tay	gạt	hết	bàn	tiệc	
xuống	đất,	quăng	muỗng	đũa	vào	mặt	tôi	rồi	vào	phòng	ngủ	và	ngủ	ngon	
lành	như	chẳng	hề	có	gì	xảy	ra.	Anh	mặc	kệ	tôi	lủi	thủi	lau	dọn	đến	hai,	ba	
giờ	sáng	mới	xong.	

	 Sáng	hôm	sau	anh	sẽ	thức	dậy	với	vẻ	mặt	tội	nghiệp	như	chẳng	
hề	nhớ	mình	đã	làm	gì.	Anh	lại	rền	rĩ		than	anh	đau	mình	mẩy,	than	nhức	
đầu	và	bắt	tôi	nấu	cháo	giải	cảm	rồi	xoa	bóp	cho	anh	cả	tiếng	đồng	hồ.	
Đến	chiều	hay	tối	hôm	đó,	anh	lại	ôm	chầm	lấy	tôi,	đòi	yêu	tôi	cuồng	
nhiệt	với	những	nụ	hôn	cháy	bỏng	như	muốn	xóa	hết	vết	tích	của	đống	
chén	dĩa	bể	nát	giờ	đang	nằm	trong	thùng	rác!	Trong	lúc	cuồng	nhiệt,	
anh	thường	bắt	tôi	lập	đi	lập	lại	câu:	“Em hoàn toàn là của anh. Anh nói 
gì, làm gì em cũng nghe lời anh.”	Trong	khi	đó,	trái	tim	tôi	như	chảy	máu,	
như	phản	kháng	lại,	nhắc	nhớ	tôi	về	những	đổ	vỡ,	những	lời	chửi	mắng	
đêm	qua.	

	 Tôi	như	người	đi	trong	mơ,	hoang	mang	trong	loại	tình	yêu	vợ	
chồng	vừa	có	lúc	đắm	đuối,	vừa	nhiều	khi	ngược	đãi	mà	chẳng	biết	phải	
nói	sao	cho	anh	hiểu	rằng	tôi	sợ	anh,	tôi	không	muốn	cái	cách	anh	yêu	tôi	
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như	thế.	Vừa	yêu	tôi	trên	giường	xong,	lát	sau	anh	lại	có	thể	quát	mắng	
tôi	và	đập	nát	cả	chảo	thức	ăn	vào	thùng	rác	vì	“tại sao anh gọi mà không 
thèm trả lời!”	Tôi	thút	thít	khóc,	nói:

 - Cái quạt gió trong bếp nhà mình ồn lắm. Em đứng trong bếp 
xào nấu thì nó phải ồn ào, thêm tiếng cái quạt gió, rồi tiếng trong ti-vi, em 
không nghe anh kêu.

	 Câu	trả	lời	của	tôi	như	thêm	dầu	vào	lửa,	anh	lao	vào	bếp	đập	
nát	cái	quạt	gió,	làm	bể	luôn	mấy	miếng	gạch	men	trên	tường.	Lao	ra	khỏi	
nhà,	anh	lái	xe	đi	để	mặc	tôi	và	con	trong	nỗi	sợ	hãi	và	nước	mắt.	Lần	ấy	
tôi	cũng	giận	anh,	tôi	bỏ	con	vào	xe	đẩy	rồi	hai	mẹ	con	lủi	thủi	ra	đường.	

	 Tôi	sẽ	đi	đâu?	Tôi	không	có	đồng	bạc	trong	túi,	không	có	thân	
nhân	bạn	bè,	cũng	không	biết	nhờ	vả	ai.	Tôi	cũng	không	muốn	phiền	hà	
đến	ai,	vì	chuyện	gia	đình	riêng	tôi	thấy	xấu	hổ	sợ	mọi	người	cười	chê	tôi.	
Biết	đâu	họ	sẽ	chê	trách,	nói	tôi	không	tròn	bổn	phận	làm	vợ?	

	 Mùa	hè	ở	Adelaide	trời	nắng	như	đổ	lửa,	đi	lang	thang	một	lát	tôi	
khóc	muốn	cạn	nước	mắt.	Thấy	mặt	con	đỏ	gay,	tôi	đẩy	xe	đưa	con	vào	
một	trung	tâm	mua	sắm	cho	mát.	Thằng	bé	đòi	chơi	xe	hơi.	Nghe	con	đòi	
chơi	mà	lòng	tôi	như	muối	xát	vì	chẳng	có	đồng	nào	để	bỏ	vào	máy.	Tôi	cứ	
ngớ	ngẩn	như	trong	cơn	mơ	đến	khi	con	bú	hết	bình	sữa	đem	theo,	kêu	
đói	bụng	và	đòi	ăn	tôi	mới	hoàn	hồn.

	 Tôi	còn	biết	đi	đâu	nữa?	Nhìn	đôi	mắt	đen	nhánh	như	hòn	bi,	con	
tôi	đang	đói	bụng	nên	bú	tay	chùn	chụt,	thế	là	hai	mẹ	con	lại	quay	về	nhà.	
Chồng	tôi	đón	tôi	ngay	tại	cửa.	Anh	bế	lấy	con	hôn	hít,	không	ngừng	nói:	

 -  Tội nghiệp con của ba quá, nóng quá nên chảy mồ hôi nhiều 
như vầy. Mẹ đưa cục cưng của ba đi đâu làm ba trông suốt buổi... Em đi 
lấy đồ cho con thay đi, anh đem con vô tắm cho mát. 

	 Tôi	sững	người	khi	thấy	anh	như	đang	đóng	kịch	mà	tôi	là	một	
vai	diễn	tồi	tệ	vì	tôi	nghẹn	lời	đối	thoại.	Chứng	tích	đổ	vỡ	còn	đầy	nhưng	
chồng	tôi	lại	“giả nai”	như	chưa	hề	ức	hiếp	tôi.	Tôi	cũng	không	có	can	
đảm	chất	vấn	anh	ấy	về	chuyện	đã	qua	nên	lẳng	lặng	lau	dọn	mọi	thứ	như	
tôi	vẫn	làm	trong	những	tháng	năm	qua.	

	 Sau	lần	ấy,	tôi	nói	với	anh	An	rằng	tôi	cần	có	chút	tiền	bỏ	túi	
nhằm	khi	có	dịp	dẫn	con	đi	chơi.	Anh	quắc	mắt	nhìn	tôi:
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 -  Em đâu cần đi đâu khi không có mặt anh? Hạnh phúc của đàn 
bà là ở trong nhà  với chồng con chứ không phải nhong nhong ra đường 
như ngựa cái! Hay là em bắt đầu quen thằng nào nên hẹn hò gặp nhau 
trong shopping chứ gì? 

	 Anh	không	cho	tôi	biện	bạch	câu	nào.	Càng	nói	anh	càng	tức	giận,	
hung	hăng	lên.	Tôi	cũng	tức,	nói	thẳng	với	anh	rằng	tôi	may	và	ủi	ở	nhà	
thì	làm	sao	có	dịp	quen	ai.	Tôi	cũng	nói	luôn	là	tôi	làm	việc	chẳng	thấy	tiền	
lương,	không	có	đồng	xu	dính	túi,	cái	gì	cũng	phải	hỏi	xin	anh,	và	tôi	thấy	
nhục.	Sau	câu	nói	của	tôi,	anh	sững	người,	gằn	giọng	nói:

 -  Vợ con trong nhà nói không biết nghe lời, vậy tui chết đi cho em 
vừa lòng. Giờ tui chặt tay cho què cụt, ở nhà may, ủi, cơm nước cho em là 
được chớ gì?

	 Nói	xong	anh	xông	vào	bếp	lấy	dao	ra	đòi	chặt	một	lóng	tay.	Trong	
tiếng	gầm	thét,	dọa	nạt	của	anh,	tôi	chết	điếng,	quỳ	lết	dưới	chân	anh	lạy	
như	tế	sao:

 - Em xin anh, em xin anh đừng làm như vậy anh ơi. Là em sai, em 
sai rồi, em xin anh, em xin anh, anh thương em, thương con anh ơi...

	 Sau	lần	ấy,	tôi	như	con	rối	để	chồng	tôi	muốn	giật	dây,	điều	khiển	
ra	sao	cũng	được.	Tôi	hết	lòng	chiều	chuộng	cho	anh	vui	lòng	mà	tim	tôi	
có	một	khối	đá	đè	nặng	vì	tôi	quá	đau	lòng	và	sợ	hãi.

	 Khoảng	vài	tháng	sau	đó,	là	lần	xoay	tua	nhậu	tại	nhà	chúng	tôi.	
Đêm	đã	khuya,	mọi	người	đã	về	chỉ	còn	lại	vợ	chồng	em	bà	con	của	anh	
An.	Mợ	Năm	kêu	chồng	về	không	được	thì	cũng	bực	mình.	Mợ	nói:

 -  Anh hổng về thì em đưa con về trước cho tụi nó ngủ à nghen.

	 Cậu	Năm	chưa	trả	lời	thì	chồng	tôi	nói:

 - Ừa, mợ về trước đi. Lát nữa anh lái xe chở thằng Năm về trả cho mợ.

	 Tôi	vội	vàng	nói:

 -  Hổng được đâu. Anh cũng uống nhiều rồi làm sao anh lái xe, 
nguy hiểm lắm. 

 -  Nhiều gì mà nhiều, lái xe còn được mà.

 -  Hổng được đâu, cảnh sát bắt thổi rượu là kẹt lắm anh à.
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	 Sau	đó	vợ	chồng	cậu	mợ	Năm	lục	tục	ra	về.	Cửa	vừa	đóng	lại,	
chồng	tôi	nắm	tóc	rồi	tát	túi	bụi	vào	mặt	tôi.	Anh	đổ	lỗi	là	tôi	làm	cho	anh	
mất	mặt	với	em	út,	là	tôi	trù	ẻo	anh	bị	thổi	rượu,	là	tôi	hỗn	hào	dám	trả	
lời	tay	đôi	với	anh.	Sau	khi	tát	tai	tôi	rồi,	anh	dọng	đầu	tôi	vào	tường,	chửi	
mắng	tôi	bằng	những	ngôn	từ	hạ	cấp	như	“cho mày chừa, đồ điếm thúi!” 

	 Một	lần	nữa,	cả	bàn	tiệc	lại	bay	xuống	đất	và	anh	lại	lững	thững	
vào	phòng,	nằm	vật	xuống	giường.	Cái	thai	sáu	tháng	nặng	nề	làm	tôi	thở	
dốc	khi	dọn	dẹp.	Cái	mệt	không	bằng	cái	nhục	bị	mắng	chửi	bằng	ngôn	
ngữ	dơ	dáy,	và	những	cái	bạt	tai,	cái	dọng	đầu	vào	tường.	Ba	tôi	là	thầy	
giáo.	Mẹ	tôi	cũng	rất	hiền.	Cả	đời	ba	mẹ	tôi	bao	trùm	tôi	trong	tình	yêu	
thương,	bao	dung	và	hiền	dịu.	Vì	thế	khi	bị	tát,	bị	đánh,	tôi	thấy	sợ	hãi,	
thấy	nhục	nhã,	hèn	mọn	không	gì	kể	xiết.

	 Cuộc	sống	cứ	trôi	qua,	thêm	một	đứa	con	nữa	chào	đời	trong	khi	
tôi	lấp	lửng	giữa	yêu	và	giận.	Anh	An	như	con	người	hai	mặt	khiến	tôi	vừa	
giận	vừa	yêu.	Anh	có	yêu	tôi	không?	Nếu	yêu	sao	anh	hay	giận	hờn	trách	
mắng?	Anh	chẳng	nương	tay	chút	nào!	

	 Lần	cuối	cùng	tôi	gặp	bạn	bè	của	anh	An	trên	farm	về	là	cách	nay	
vài	tháng.	Họ	gặp	nhau	tay	bắt	mặt	mừng,	hứa	nhậu	nhẹt	tới	khuya	không	
say	không	về.	Sau	khi	làm	thêm	đồ	nhậu	đợt	hai	cho	mọi	người,	tôi	xin	
phép	cho	con	đi	ngủ.	Lát	sau	khi	con	đã	ngủ	say,	tôi	ra	phòng	khách	ngồi	
đọc	báo,	chờ	xem	anh	và	bạn	bè	có	kêu	lấy	thêm	mồi	nhậu	hay	không.	
Giữa	câu	chuyện	rôm	rả	trong	phòng	ăn,	mọi	người	khen	anh	An	là	già	
gân,	làm	sao	phục	vụ	tôi	cho	đủ	và	lại	sinh	thêm	hai	đứa	nhỏ	nữa.	Tục	tĩu	
nhất,	là	họ	cứ	nhắc	đi	nhắc	lại	việc	trên	giường	của	chúng	tôi.	Trong	cơn	
hứng	chí,	anh	cao	giọng	nói:	

 -  Dễ mà, cứ việc đút đồ chơi vô ngoáy trước cho đã rồi mới cho 
đồ thiệt vô là xong, chắc chắn là dưỡng sức khỏe cho mình mà lại có con 
và làm bà xã hài lòng.

	 Trong	tiếng	cười	nói	rôm	rả	của	bàn	tiệc,	hai	hàng	nước	mắt	tôi	
chảy	dài	vì	nhục.	Anh	An	đã	đối	xử	với	tôi	như	thế,	lại	còn	khoe	khoang	
chiến	tích	của	mình!	Tôi	thấy	nhục	đến	chui	đầu	xuống	đất,	tôi	thấy	giận	
đến	cứng	người,	toàn	thân	như	ngâm	trong	nước	đá.	Tôi	run	lẩy	bẩy,	
hàm	cứng	như	tảng	xi-măng.	Hồi	lâu	sau,	tôi	thẫn	thờ	về	phòng,	nằm	
vật	xuống	giường,	run	rẩy	trong	cái	lạnh	từ	xương	lạnh	ra	mà	tôi	không	
chống	nổi.
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	 Khuya	thật	khuya,	chồng	tôi	vào	giường	trong	hơi	men	nồng	nặc.	
Anh	lật	ngửa	tôi	ra	đòi	yêu.	Tôi	cưỡng	lại,	KHÔNG! Anh	giằng	co,	cố	lật	áo,	
kéo	quần	tôi	xuống.	Khi	thấy	tôi	cứ	chống	cự,	anh	lấy	gối	úp	lên	mặt	tôi	
làm	tôi	ngộp	thở.	Thế	là	tôi	mất	ý	chí	vùng	vẫy,	chỉ	muốn	chết	đi	cho	xong.	
Khi	chiếc	gối	rời	khỏi	mặt	tôi,	thì	tôi	đã	gần	ngất	lả	đi	vì	mất	thở.	Tôi	nằm	
im,	mặc	cho	anh	ấy	muốn	làm	chi	thì	làm...

	 Sáng	hôm	sau,	trong	nước	mắt,	tôi	nói	với	anh	những	gì	tôi	đã	
nghe	tối	hôm	qua,	rằng	tôi	thấy	nhục	nhã,	xấu	hổ	không	thể	ngước	mặt	
lên	nhìn	ai	nữa.	Anh	trừng	mắt	nhìn	tôi,	la	mắng	tôi	dám	lén	nghe	chuyện 
của đàn ông,	và	rằng	tôi	đã	làm	một	việc	bậy	bạ,	hèn	hạ	khi	nghe	lén	như	
thế.	Chúng	tôi	lời	qua	tiếng	lại,	cho	đến	khi	con	đến	gần	tôi,	níu	áo	kêu	
đói.	Anh	giận	dữ	xách	tay	thằng	bé	lên	rồi	ném	con	sang	một	bên.	Tôi	
điếng	người	sợ	con	trai	bị	gẫy	tay,	nhưng	hình	như	anh	ấy	chẳng	quan	
tâm.	

	 Thằng	bé	sợ	hãi,	vừa	khóc	vừa	chồm	dậy	chạy	về	phía	tôi	đưa	
hai	tay	đòi	bế.	Anh	liền	đưa	tay	tát	con	một	cái	thật	mạnh	làm	nó	niểng	
người	sang	một	bên	rồi	ngã	sấp	mặt	xuống	thảm.	Không	một	tiếng	động,	
con	trai	chúng	tôi	nằm	úp	mặt	im	lìm.	Tôi	chưa	kịp	nhào	tới	đỡ	con	lên	thì	
chồng	tôi	dứ	nắm	đấm	về	phía	tôi,	anh	trừng	mắt,	gằn	giọng:
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 - Nó làm nư chớ có gì đâu. Em mà đỡ nó lên là anh đánh nó chết 
liền tại chỗ cho em coi. Em dám? Anh phải trị nó mới được.

	 Nước	mắt	tôi	tuôn	như	mưa,	nhìn	con	trong	gang	tấc	mà	bất	lực.	
Tôi	không	dám	nhào	đến	đỡ	con	vì	tôi	biết	anh	ấy	sẽ	làm	thằng	bé	bị	tổn	
thương	nếu	tôi	dám	cãi	lời.	Vài	phút	im	lặng	trôi	qua,	con	tôi	vẫn	bất	động	
trên	mặt	thảm.	Tôi	không	chịu	nổi	nữa	nên	liều	mạng	nhào	tới	xốc	con	
lên.	Thằng	bé	đã	mất	thở,	mặt	xanh	lè,	trên	má	còn	hằn	vết	tát,	đôi	môi	
bé	bỏng	thường	đỏ	hồng	giờ	tím	tái	như	người	chết.	Tôi	bế	con	lên,	lay	
gọi	trong	nước	mắt	cho	đến	khi	thằng	bé	thở	hắt	ra	rồi	cất	tiếng	khóc,	gọi	
“Mẹ ơi...”

 
 Đó là lần cuối cùng vợ chồng chúng tôi ở bên nhau. Tôi vừa 
thương, vừa giận chồng tôi, nhưng quyết định xa anh ấy để mẹ con tôi 
được bình yên là quyết định can đảm và đúng đắn nhất mà tôi đã làm. 
Tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ chính quyền và cơ quan chăm sóc phụ 
nữ để tạo dựng một cuộc sống yên lành cho ba mẹ con. Đã xa rồi những 
ngày tháng cũ, là nỗi sợ hãi không dứt vì sự ngược đãi, tiếng chì chiết, 
mắng chửi và sự đe dọa ngầm trong thái độ hung hăng của anh ấy.

 Tôi cần nhiều thời gian để quên đi những gì đã xảy ra cho mẹ con 
tôi, nhưng sự khuyến khích và giúp đỡ của nhân viên xã hội dần dần cho 
tôi sự tự tin và lòng can đảm. Cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mặt, 
và việc từ bỏ một cuộc hôn nhân chẳng phải là chuyện dễ dàng, nhưng tôi 
và con không thể tiếp tục bị đối xử cách hung bạo như mấy năm qua. Mỗi 
khi hôn lên mái tóc mềm mại, thơm mùi sữa của hai đứa con, tôi thầm 
cám ơn chúng nó đã cho tôi sự can đảm đem các con xa rời một thảm 
cảnh gia đình chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra.  

  

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về vấn đề bạo hành /
ngược đãi trong gia đình hoặc về các dịch vụ hỗ trợ khác, vui 
lòng liên lạc với cô Nhung tại Cộng Đồng Người Việt Nam Úc 
qua số 8447 8821.
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Câu Chuyện Của Kelly

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ TOÀN CẦU VỀ 
ẢNH HƯỞNG CỦA BẠO HÀNH GIA ĐÌNH 

ĐỐI VỚI TRẺ EM

Bạo hành trong gia đình có liên hệ chặt chẽ với bạo 
hành đối với trẻ em. Đối với nhiều em, gia đình không còn 
là nơi nương náu an toàn. Trong 100 gia đình có vấn đề bạo 
hành trong gia đình thì có trên 90% trường hợp có trẻ em 
chứng kiến việc bạo hành; và 50% trong những gia đình có 
vấn đề bạo hành thì trẻ em cũng trực tiếp là nạn nhân của 
bạo hành.   

Ngay cả việc chứng kiến cảnh mẹ bị cha hành hung, 
xô đẩy, cũng đã đem lại những ảnh hưởng thật nặng nề trên 
đời sống các em, cũng như diệt đi những hy vọng trẻ thơ 
về tương lai. Bản báo cáo Behind Close Door, The Impact 
of Domestic Violence on Children của UNICEF vào năm 
2006 phỏng đoán rằng hằng năm trên toàn cầu có khoảng 
275 triệu trẻ em hoặc chứng kiến cảnh bạo hành đối với mẹ 
mình, hoặc chính các em trở thành nạn nhân của bạo hành 
trong gia đình. Riêng tại nước Úc, có khoảng 640,000 trẻ 
em sống trong gia đình có bạo hành.  

Đây chỉ là một con số ước lượng dựa trên những nước 
tiến bộ có lưu trữ thống kê về bạo hành gia đình, nhưng con 
số cũng đã khủng khiếp và đáng lo ngại. Trên thực tế, có 
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 rất nhiều nước đang, hoặc chậm, phát triển ở Á và Phi 
Châu không có những dữ liệu này. Do đó, thực tế còn có 
hàng triệu, triệu trẻ em và phụ nữ khác đang phải sống 
trong hoàn cảnh bạo hành gia đình nhưng lại không được 
biết đến.   

Thêm vào đó, một nghiên cứu tại Bắc MỸ về bạo hành 
đối với trẻ em đã tường thuật rằng trẻ em đã từng chứng 
kiến bạo hành trong gia đình có nguy cơ chính các em bị 
bạo hành gia tăng đến 15 lần so với những em không sống 
trong gia đình có bạo hành. 

Ngoài ra, những ảnh hưởng của bạo hành gia đình trên 
hành vi và cảm xúc của trẻ em rất sâu đậm và ảnh hưởng 
đến cả cuộc đời của em, bao gồm: nhút nhát, không dám 
hòa đồng, bị tự ti mặc cảm, bị ác mộng, mang cảm giác tội 
lỗi, hoặc trở nên hung bạo đối với bạn cùng trang lứa, anh 
chị em, người trong gia đình hoặc súc vật, đồ đạc. 

Chỉ riêng trong năm 2006, có khoảng trên một triệu 
phụ nữ tại Úc đã từng bị bạo hành, trong đó có khoảng:

•  Một phần ba trong số những phụ nữ này bị hành 
hung thể xác, và 

•  Gần một phần năm trong số này bị bạo hành về tình 
dục. Tuy nhiên có trên 80% những phụ nữ bị bạo 
hành về tình dục không dám báo cảnh sát.

•  Bạo hành gia đình là một nguyên nhân lớn nhất 
gây ra thương tích hoặc tử vong của phụ nữ 
tuổi từ 18 – 45. Tập San Australian Institute of  
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Criminology, Trends and Issues năm 2003, đã tường 
thuật rằng từ năm 1989 – 2002, tại Úc trung bình 
mỗi năm có khoảng 58 phụ nữ bị giết bởi người 
phối ngẫu của họ.

Tài liệu nghiên cứu: 
 
“Behind Close Door, The Impact of Domestic Violence on 
Children” 2006, developed jointly by UNICEF, The Body 
Shop International and the Secretariat for the United 
Nations Secretary-General’s Study on Violence against 
Children. 

Peled, Inat, Jaffe, Peter G & Edleson, Jeffery L. (Eds) 
Ending the Cycle of Violence: Community Responses to 
Children of Battered Women. Thousand Oaks, California: 
Sage Publications, 1995.

http://www.refuge.org.uk/get-help-now/what-is-domestic- 
violence/domestic-violence-the-facts/
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Kelly
  
 “YOLO!”	là	quan	niệm	sống	của	tôi	và	mấy	đứa	bạn	thời	
trung	học.	YOLO! YOU ONLY LIVE ONCE!	Bạn	chỉ	sống	có	một	lần	thôi!	
Cũng	vì	quan	niệm	như	thế	nên	chúng	tôi	sống	không	cần	ngày	mai,	chỉ	
cần	biết	hôm	nay	được	vui	vẻ	là	đủ	rồi.	Trong	lớp	học,	chúng	tôi	trêu	chọc	
thầy	cô	giáo	bằng	cách	cứ	tiếp	tục	giỡn	và	nói	chuyện	với	nhau	trong	giờ	
giảng	bài	và	cười	khúc	khích	khi	thầy	cô	nhắc	nhở.	

	 Chúng	tôi	cũng	khi	dễ	mấy	đứa	chăm	chỉ	vì	chúng	nó	thường	cau	
mày,	tỏ	vẻ	bực	bội	khi	chúng	tôi	làm	ồn	trong	lớp.	Chúng	tôi	không	chơi	
với	mấy	đứa	chăm	chỉ,	đơn	giản	là	vì	tự	trong	thâm	tâm,	chúng	tôi	biết	
mình	không	theo	bằng	tụi	nó	trong	chuyện	học	hành.	Thì	đã	sao	chứ?	
Trong	trường	trung	học	cũng	có	nhiều	nhóm,	cứ	thích	hợp	với	ai	là	tụ	lại,	
hợp	thành	một	nhóm	riêng.	Ai	thích	nhóm	nào	là	tham	gia	vào	nhóm	ấy,	
có	sao	đâu?	

	 Nhóm	của	chúng	tôi	chỉ	có	năm	đứa.	Chúng	tôi	thích	chơi	với	
nhau	vì	hoàn	cảnh	gia	đình	từa	tựa	như	nhau.	Nói	chung	là	gia	đình	đứa	
nào	không	có	chuyện	lộn	xộn	thì	cũng	tẻ	nhạt	hay	không	có	hạnh	phúc.	
Sau	giờ	học,	tôi	thường	cùng	với	vài	người	bạn	vừa	trai	vừa	gái	kéo	nhau	
ra	công	viên	đàn	đúm,	tán	dóc	và	đùa	giỡn	đến	chiều	tối.	Chẳng	đứa	nào	
trong	chúng	tôi	muốn	về	nhà	sau	giờ	học	vì	ở	nhà	tôi	và	nhà	chúng	nó	
cũng	chẳng	có	gì	hay	ho,	mỗi	nhà	mỗi	cảnh.	

	 Ba	tôi	không	đi	làm.	Ông	thường	xem	phim	tập,	uống	bia	hay	nằm	
lăn	quay	ra	ngủ	trên	ghế	sofa	trong	phòng	khách	bên	mấy	vỏ	bia	vứt	bừa	
và	cái	gạt	tàn	thuốc	đầy	ụ.	

	 Còn	má	tôi?	Nhắm	mắt	lại	tôi	cũng	có	thể	nhìn	thấy	hình	dáng	của	
má	tôi	khi	bà	đi	làm	về:	tay	ôm	thùng	bia	cho	ba	tôi,	tay	xách	giỏ	thức	ăn	
hay	trái	cây.	Cởi	áo	khoác	ra,	bà	nhào	vào	bếp	nấu	cơm,	dọn	dẹp	nhà	cửa	
và	cằn	nhằn	luôn	miệng	rằng	chồng	con	chẳng	ai	giúp	được	việc	gì	trong	
nhà.	Nếu	ba	tôi	thức	giấc	thì	bà	lại	không	dám	nói	gì	nữa	vì	chắc	chắn	là	
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ông	sẽ	mắng	cho	bà	một	trận,	nói	rằng	việc nhà là việc của đàn bà, làm 
không nổi thì đừng đi làm nữa, ở nhà cho xong chuyện.	Má	tôi	nghe	vậy	
thì	im	bặt,	vì	đi	làm	là	cơ	hội	tốt	để	không	phải	ở	nhà	với	ba	tôi	mà	nghe	
ông	cằn	nhằn,	la	mắng	suốt	ngày.	

	 Hai	anh	lớn	của	tôi	chưa	ai	lập	gia	đình	nhưng	đã	dọn	nhà	đi	ở	
riêng.	Anh	Hai	lớn	hơn	tôi	10	tuổi,	anh	ba	hơn	tôi	8	tuổi.	Các	anh	cũng	
không	thương	tôi	nhiều,	mỗi	lần	về	nhà	gặp	tôi	là	la	rầy,	nhất	là	việc	học.	
Tôi	không	phục,	cũng	không	thèm	nghe	lời,	vì	thật	ra	thì	các	anh	cũng	đâu	
học	giỏi	hơn	tôi,	vì	người	nào	cũng	bỏ	học	vào	năm	lớp	9	hay	lớp	10.

	 Chẳng	biết	má	tôi	làm	gì	mà	ba	tôi	thường	chửi	rủa	bà,	cằn	nhằn	
cử	nhử	đủ	chuyện	xưa	lẫn	chuyện	nay.	Tôi	cũng	chẳng	biết	tại	sao	tôi	là	
con	gái	duy	nhất	mà	ba	tôi	cũng	không	cưng	chiều	tôi	nhiều	như	những	
gia	đình	khác.	Má	và	tôi	rất	sợ	ba	vì	ba	vui	buồn	bất	chợt,	chuyện	nhỏ	
nhặt	đến	đâu	ông	cũng	bắt	lỗi	và	kể	lể	dông	dài	những	chuyện	khác	từ	
mấy	năm	trước	nữa,	nghe	mà	nhức	mình	nhức	mẩy.	

	 Có	một	lần	tôi	đang	chơi	trong	phòng	chờ	ăn	cơm	chiều,	nghe	
tiếng	huỳnh	huỵt	trong	bếp	và	tiếng	khóc	của	má,	tôi	vội	chạy	ra	xem	có	
chuyện	gì.	Tôi	sững	sờ	thấy	má	tôi	nằm	trên	sàn	bếp	hai	tay	ôm	mặt.	Ba	
thì	lại	đang	ngồi	trên	người	má,	cố	gỡ	tay	của	má	ra	mà	tát,	mà	đấm	vào	
mặt	má.	Tôi	thét	lên	rồi	nhào	tới	xô	ba	ra.	Ông	quay	lại	xô	mạnh	tôi,	gầm	
lên:	

 -  Con quỷ nhỏ này mày dám hỗn láo với tao à.  
 
	 Tôi	lồm	cồm	chưa	kịp	đứng	lên,	thấy	ba	nhào	tới	phía	mình,	tôi	sợ	
hãi,	liền	quay	lưng	bò	vào	phòng.	Ba	tôi	đuổi	theo,	đè	tôi	xuống	sàn.	Hai	
cha	con	vật	lộn	nhau	chỉ	trong	vài	giây	đồng	hồ	vì	tôi	còn	nhỏ,	không	đủ	
sức	mạnh	chống	cự	lại	ông.	Trong	lúc	xô	xát,	ba	cố	đè	tôi	nằm	sát	xuống	
sàn,	ngón	tay	út	ở	bàn	tay	phải	của	tôi	bị	bẻ	ngoặc,	gãy	xương	trong	tiếng	
khóc	thất	thanh	của	má.	Năm	đó	tôi	12	tuổi.	

	 Rồi	cũng	từ	đó,	giữa	hai	cha	con	chúng	tôi	có	sự	rạn	nứt	thêm	
không	hàn	gắn	được.	Tôi	giận	ba,	không	thèm	nói	chuyện	với	ông	nữa.	
Tình	cảm	cha	con	ngày	càng	nhạt	nhẽo.	Ngày	tháng	trôi	qua,	tôi	đến	tuổi	
dậy	thì	rồi	mà	những	suy	nghĩ	riêng	tư	và	thắc	mắc	của	một	đứa	con	gái	
đến	tuổi	mộng	mơ	lại	chẳng	có	ai	chăm	sóc.	Má	tôi	đi	làm	đến	tối	mới	về.	
Bà	làm	công	trong	tiệm	bánh	mì.	
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	 Gia	đình	chúng	tôi	không	ăn	cơm	chung	với	nhau.	Ba	tôi	thường	
xúc	một	tô	cơm	và	thức	ăn	rồi	ngồi	trước	màn	hình	xem	tiếp	bộ	phim	dài	
nhiều	tập.	Má	và	tôi	cùng	đứng	ăn	trong	bếp,	mỗi	người	một	tô.	Nhiều	
khi	tôi	đem	tô	cơm	vào	phòng	ngồi	ăn	một	mình.	Rồi	trong	khi	má	dọn	
dẹp,	rửa	chén	và	làm	đồ	chua	cho	tiệm	bánh	mì	bán	vào	ngày	hôm	sau	
thì	tôi	giả	bộ	vào	phòng	học	bài	rồi	leo	cửa	sổ	ra	ngoài	đi	chơi	thêm	chút	
nữa.	Tôi	không	thích	ở	nhà.	Có	lần	ba	tôi	bắt	gặp	tôi	đang	lén	chui	cửa	sổ,	
ông	lấy	cây	chổi	quét	nhà	đánh	tôi	túi	bụi.	Tôi	càng	thêm	căm	ghét	ông	và	
cả	cái	không	khí	gia	đình	tẻ	nhạt	này.	Tôi	thấy	bất	lực,	chỉ	muốn	đi	ra	khỏi	
căn	nhà	này	để	không	còn	nghe	tiếng	mắng	chửi	của	ông	nữa.	

	 Năm	15	tuổi	tôi	quen	John.	Anh	làm	thợ	máy	tập	sự	trong	garage	
sửa	xe	hơi	của	người	chú	ruột.	John	đã	18	tuổi,	có	xe	hơi	riêng	nên	có	thể	
lái	xe	đưa	tôi	đi	chơi.	Đó	là	thời	gian	tôi	bước	vào	cõi	mộng,	vào	tình	yêu	
của	tuổi	trẻ.	Sự	cưng	chiều,	đưa	đón	của	John	đem	đến	cho	tôi	biết	bao	
say	đắm	và	mật	ngọt	mà	tôi	hứng	lấy	như	bù	đắp	lại	tình	thương	và	thông	
cảm	tôi	không	có	trong	gia	đình.	Đi	chơi	với	nhau	được	một	tháng,	chúng	
tôi	chính	thức	cặp	với	nhau	trước	mặt	bạn	bè.	

	 Rồi	chúng	tôi	cũng	đã	làm	chuyện ấy	với	nhau	lần	đầu	tiên.	Chúng	
tôi	cứ	đắm	đuối	hết	lần	này	đến	lần	khác	mà	không	nghĩ	đến	việc	ngừa	
thai.	Vậy	mà	việc	ấy	đã	thật	sự	xảy	ra.	Tuổi	trẻ	vụng	dại,	tôi	không	biết	làm	
sao	để	giải	quyết.	John	cũng	bó	tay.	Chúng	tôi	không	dám	nói	với	ai.	Rồi	
số	lần	John	rảnh	để	gặp	tôi	cũng	thưa	lần	đi.	Bị	John	bỏ	rơi,	tôi	một	mình	
khổ	sở	che	dấu	cái	bụng	ngày	càng	lớn	của	mình.	

	 Dù	có	thai	nhưng	cái	bụng	của	tôi	cũng	không	lớn	nhiều.	Tôi	cũng	
không	bị	thai	hành	hay	ốm	nghén,	chỉ	buồn	ngủ	nhiều	hơn	bình	thường.	
Lợi	dụng	mấy	cái	áo	len,	áo	khoác	rộng	mặc	theo	kiểu	baggy,	tôi	ngụy	
trang	khéo	léo	đến	nỗi	ba	má	tôi	cũng	không	biết.	Khi	má	tôi	là	người	đầu	
tiên	phát	hiện	ra,	thì	tôi	đã	có	thai	được	gần	6	tháng.	Ba	đánh	tôi	một	
trận	thê	thảm	trong	tiếng	năn	nỉ	của	má.	Tôi	càng	ghét	ông	thêm,	vì	ông	
chẳng	hề	dạy	dỗ	tôi	mà	chỉ	biết	đánh	mắng	và	chửi	rủa.

	 Đứa	con	đầu	tiên	ra	đời	khi	tôi	chỉ	mới	bước	qua	tuổi	16	được	
vài	tháng.	Làm	mẹ	khi	còn	quá	trẻ,	tôi	may	mắn	được	má	tôi	chăm	lo	mọi	
việc.	Không	khí	trong	gia	đình	tôi	nhờ	có	đứa	bé	mà	bớt	căng	thẳng	phần	
nào	vì	bận	bịu	lo	cho	nó.	Rồi	tôi	lại	bước	vào	tình	yêu	một	lần	nữa.	Lần	
này	là	Mark,	32	tuổi.	
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	 Tình	yêu	là	gì?	Anh	đem	lại	cho	tôi	tiếng	cười	vì	cách	kể	chuyện	
tiếu	lâm	rất	duyên	của	mình.	Đó	là	những	bông	hoa	tươi	thắm	nở	trong	
trái	tim	ảm	đạm	của	tôi	mỗi	khi	tôi	nhớ	về	John	và	mối	tình	đầu	dang	
dở	của	mình,	là	hơi	ấm	như	bù	đắp	cho	tôi	nỗi	khát	khao	về	hạnh	phúc	
gia	đình.	Ba	tháng	sau	khi	quen	Mark,	tôi	đem	con	về	sống	với	Mark.	Tôi	
muốn	có	một	gia	đình	riêng,	một	nơi	chốn	riêng	của	mình,	không	phải	đối	
mặt	với	ba	tôi.	Năm	đó	tôi	18	tuổi.	

	 Sống	chung	rồi	tôi	thất	vọng	thấy	tính	tình	của	Mark	quá	cọc	cằn	
như	ba	tôi	vậy.	Khi	giận	dữ	anh	không	hăm	dọa	hay	báo	trước,	mà	sẽ	
thình	lình	ném	vào	người	tôi	bất	cứ	thứ	gì	anh	có	trên	tay.	Mark	ghiền	ma	
túy.	Anh	cũng	dần	dần,	từng	bước	một,	đưa	ma	túy	cho	tôi	thử	và	dẫn	tôi	
vào	con	đường	không	có	lối	thoát!	

	 Tôi	có	thai	đứa	con	thứ	nhì	khi	hoàn	toàn	không	mong	đợi	sự	có	
mặt	bất	ngờ	của	nó.	Cái	thai	là	kết	quả	của	những	lần	Mark	và	tôi	cùng	
say	thuốc.	Chúng	tôi	lao	vào	nhau	trong	cơn	điên	loạn,	không	hề	nghĩ	đến	
việc	tránh	thai.	Mark	không	muốn	cưới	hay	làm	hôn	thú.	Anh	bàn	với	tôi	
để	tôi	sanh	đứa	nhỏ	một	mình	vì	số	tiền	chính	phủ	cho	khi	sinh	con	và	trợ	
cấp	cùng	quyền	lợi	mà	người	mẹ	đơn	chiếc	sẽ	được	hưởng	khi	phải	nuôi	
con	một	mình	sẽ	có	lợi	nhiều.	Vì	thế	mà	tôi	lại	làm	mẹ	lần	thứ	nhì	sau	
sinh	nhật	19	tuổi	được	hai	tháng.

	 Là	người	mẹ	đơn	chiếc	có	hai	đứa	con	nhỏ,	tôi	được	cấp	một	căn	
town	house	khá	mới	của	chính	phủ	với	giá	tiền	thuê	rất	rẻ.	Mark	đi	đi	về	
về	được	vài	tuần	rồi	dọn	vào	ở	luôn	với	tôi.	Lúc	này	chuyện	làm	ăn	gì	gì	đó	
của	anh	không	thuận	lợi	nên	tính	tình	anh	hung	hãn	lạ	thường.	Tệ	nhất	là	
anh	ăn	cắp	tiền	của	tôi	đến	đồng	bạc	cuối	cùng	để	mua	ma	túy	nữa.	Cả	hai	
chúng	tôi	đều	ghiền	thuốc,	lại	không	đi	làm	thì	tiền	bạc	nào	mà	chịu	nổi.	

	 Khi	Mark	cần	tiền,	anh	đem	con	ra	hành	hạ,	hăm	dọa	cho	đến	khi	
tôi	phải	lén	lút	ba	để	vay	mượn	tiền	của	má	tôi	đưa	cho	anh.	Cái	cách	anh	
hành	hạ	tôi	và	hai	đứa	nhỏ	thì	thay	đổi	hình	thức	liên	tục.	Trời	mùa	đông	
ở	Adelaide	lạnh	buốt,	anh	lột	quần	áo,	tã	lót	của	hai	đứa	nhỏ	ra	rồi	bỏ	
chúng	vào	bồn	tắm,	dội	nước	lạnh.	Hai	đứa	nhỏ	khóc	thét,	mặt	mũi,	thân	
hình	tím	tái.	Trái	tim	người	mẹ	nào	có	thể	chịu	nổi	cảnh	này?	

	 Việc	gì	đến	đã	phải	đến.	Tôi	không	ngờ	cuộc	đời	mình	lại	đi	vào	
con	đường	làm	gái	mại	dâm.	Mark	đề	nghị	thẳng	với	tôi	việc	đi khách	để	
có	tiền.	Tôi	lắc	đầu	quầy	quậy:
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 -  Không, em không làm đâu.

 -  Đừng có nói không với tôi. Ở trong nhà này em không có tiếng 
nói gì đâu.

	 Rồi	chẳng	nói	câu	nào	thêm	nữa,	Mark	nhào	tới	kéo	tóc	tôi	ra	
sau,	ngửa	mặt	tôi	lên	tát	túi	bụi	như	đánh	dằn	mặt.	Anh	đem	hai	đứa	nhỏ	
ra	hăm	dọa,	bắt	tôi	nghe	lời.	Lần	đi	khách	đầu	tiên	của	tôi	khá	suông	sẻ.	
Mark	dắt	khách	về	sau	khi	họ	đã	xem	hình	của	tôi	và	thỏa	thuận	giá	cả.	
Mark	cầm	tiền	rồi	đưa	hai	đứa	nhỏ	ra	khỏi	nhà.	

	 Lần	đầu	chưa	quen,	lần	thứ	hai	sẽ	khá	hơn.	Cho	đến	lần	thứ	mấy	
chục	thì	tôi	trở	thành	gái	làng	chơi	thật	rồi.	Tôi	không	khóc	nữa,	cũng	
chẳng	có	cảm	giác	đau	khổ	hay	mất	mát	gì.	Thân	xác	tôi	đã	chai	lì	nhưng	
chút	lương	tâm	còn	sót	lại	trong	trái	tim	của	đứa	con	gái	trẻ	là	tôi	đây	
không	ngừng	gào	khóc	cho	phận	mình.

	 Khi	tiền	bạc	rủng	rỉnh,	Mark	vui	vẻ	ôm	lấy	tôi	má	kề	tay	ấp	đòi	
chuyện	yêu	đương	như	cặp	trăng	mật.	Lúc	cần	tiền,	anh	hăm	dọa	rằng	
nếu	tôi	không	ngoan	ngoãn,	không	đưa	tiền	cho	anh	thì	anh	sẽ	báo	với	
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chính	phủ	rằng	tôi	nghiện	ngập	và	lấy	nhà	của	chính	phủ	cấp	để	làm	gái	
mãi	dâm.	Anh	nói	tôi	chắc	chắn	sẽ	ngồi	tù	và	hai	đứa	trẻ	sẽ	bị	bắt	cho	làm	
con	nuôi	của	người	khác.	Tôi	sợ	ngồi	tù.	Tôi	sợ	mất	con.	Tôi	cũng	lệ	thuộc	
vào	Mark	vì	ma	túy	nữa.	Thôi	thì	tôi	cứ	nhắm	mắt	làm	theo	lời	của	Mark.	

	 Nhưng	rồi	không	phải	lúc	nào	cũng	có	đông	khách	chơi	hoa.	Tiền	
của	khách	đưa,	Mark	cầm	lấy	trước	rồi	mới	đưa	khách	vào.	Lúc	vắng	
khách,	Mark	chửi	tại	tôi	không	biết	chiều	chuộng	nên	khách	quen	không	
trở	lại.	Không	có	tiền,	Mark	lại	đem	hai	đứa	bé	ra	hành	hạ.	Anh	bẻ	tay	
con	gái	riêng	của	tôi	ngoặc	ra	sau	lưng	nó.	Trong	tiếng	khóc,	tiếng	la	thất	
thanh	của	con,	tôi	điên	cuồng	nhào	tới	dành	con	lại.

	 Mark	không	cho	tôi	đem	con	đi	nhà	thương	mà	chỉ	đắp	nước	đá	
và	cột	băng	vải	quấn	ngang	vai	để	tránh	cử	động.	Con	bé	khóc	vì	đau	đớn	
chán	rồi	thì	ngủ	mê	thiếp	đi,	thức	lên	lại	khóc	nức	nở	vì	đau.	Đêm	hôm	đó	
con	tôi	sốt	li	bì,	cánh	tay	sưng	tấy.	Đến	trưa	hôm	sau,	lợi	dụng	lúc	Mark	đi	
ra	ngoài	tôi	vội	chở	con	bé	đi	nhà	thương.	 
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	 Trong	nhà	thương,	khi	chờ	đợi	y	tá	và	bác	sĩ	chăm	sóc	cho	con	tôi	
vì	nó	bị	Mark	bẻ	gẫy	tay,	khung	cảnh	quen	thuộc	của	khu	khám	bệnh	trẻ	
em	này	khiến	tôi	chợt	nhớ	lại	lần	bị	ba	tôi	hành	hung	gẫy	ngón	tay	út	năm	
12	tuổi.	Vết	thương	lòng	chôn	vùi	mấy	năm	qua	bây	giờ	quay	trở	lại	đặt	
câu	hỏi	với	lương	tâm	tôi	là	một	người	mẹ.	Sự	việc	đó	làm	tôi	hận	ghét	ba	
tôi,	nhưng	tận	trong	sâu	thẳm	của	đáy	lòng,	tôi	cũng	phần	nào	giận	dỗi	
mẹ	vì	bà	không	bảo	vệ	tôi.	Bà	đã	nói	dối	với	mọi	người	để	che	dấu	cho	ba.	
Bởi	việc	này	mà	tôi	trở	nên	xa	cách	má,	không	bao	giờ	gần	gũi	hay	tâm	sự	
với	bà	nữa.	Ba	má	tôi	không	đem	lại	cho	tôi	một	gia	đình	êm	ấm	tràn	đầy	
tình	thương,	khiến	tôi	trở	thành	đứa	con	gái	bất	mãn	và	nổi	loạn	triền	
miên,	khát	khao	tìm	tình	yêu	thương	nơi	bất	cứ	ai	cũng	được.	

	 Trên	băng	ghế	ở	hành	lang	bệnh	viện,	lương	tâm	tôi	đem	tôi	đến	
sự	cáo	trách	nặng	nề	bởi	tôi	cũng	chẳng	đem	lại	cho	con	mình	một	gia	
đình	êm	ấm.	Trong	giây	phút	mà	những	hồi	ức	đau	đớn	ập	về,	tôi	quyết	
định	sẽ	không	nói	dối	để	che	đậy	tội	ác	của	Mark.	Tôi	phải	cho	con	tôi	
một	cuộc	sống	tốt	đẹp	và	bình	an	cho	dù	tôi	sẽ	phải	trả	giá	thật	nhiều	cho	
lỗi	lầm	và	cuộc	sống	bê	tha	của	mình.

	 Tiến	đến	quầy	tiếp	tân,	tôi	xin	gặp	một	nhân	viên	xã	hội.	Tôi	nói	
trong	nước	mắt:	

 -  Tôi còn một đứa con nhỏ ở nhà, cả người nó bầm tím vì ba nó 
đánh và cắn nó... 
 

 

 YOLO! You only live once! Giờ đây khi nhớ lại những ngày tháng 
thời niên thiếu, tôi thấy ngậm ngùi biết bao. Nếu có thể ngược giòng thời 
gian, tôi sẽ sống khác đi chăng? Tôi không biết! Nhìn hai đứa con ngồi 
chơi trên sân cỏ công viên, tôi thì thầm với chính mình: You only live once. 
Vì chỉ có một đời sống, và vì ai cũng chỉ sống một lần, nên tất cả chúng ta 
lại càng nên trân trọng nó thật nhiều. 

 Bởi không thể sống lại thời niên thiếu, cũng không thay đổi được 
quá khứ tồi tệ, nên từ nay tôi nhất định sẽ sống rất tốt để có một đời sống 
có giá trị như cái tên Việt Nam của tôi: Nguyễn Thị Minh Châu. 
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Lời người viết:  

  Kết quả giám định y khoa tìm thấy 30 vết cắn 
và cấu ngắt bầm tím trên thân hình gầy còm của bé trai. 
Hai đứa con của Kelly được chữa trị. Mark bị bắt và kết 
án tù hai năm nhưng Kelly cũng mất quyền nuôi con cho 
đến khi cô chứng minh được rằng mình có khả năng làm 
người mẹ tốt. 

  Quyết tâm xa lánh con đường nghiện ngập, 
làm lại cuộc đời, và cũng để xin được quyền nuôi con 
trở lại, Kelly đã tình nguyện tham gia chương trình cai 
nghiện. Sau đó cô cũng ghi danh học nghề ở một trường 
cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp khóa huấn nghệ và có chứng 
chỉ cấp III về Xử Lý Và An Toàn Thực Phẩm, Kelly tìm 
được việc làm trong một tiệm bán thức ăn nhanh. Với sự 
giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên xã hội và nỗ lực của 
bản thân, Kelly đã được phục hồi và đoàn tụ với con sau 
những đau khổ mà cô phải gánh chịu. 

  Tôi gặp Kelly lần đầu tiên trong nhóm phục hồi 
của những người cai nghiện ma túy. Cô không biết viết 
tiếng Việt nên đã kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời 
cô và nhờ tôi viết lại câu chuyện của mình.

Một kẻ hèn nhát không có khả năng biểu hiện tình yêu; 
nó là đặc quyền của những người dũng cảm. 

(Mahatma	Gandhi)
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Câu Chuyện Của Kim Thoa

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ VỀ BẠO HÀNH 
GIA ĐÌNH TẠI CHÂU ÂU 

Tại Châu Âu, thống kê về bạo hành gia đình đối với 
phụ nữ cho biết nguyên nhân gây thương tật hoặc tử vong 
cho phụ nữ Châu Âu tuổi từ 16 - 44 là do bạo hành từ người 
nam trong gia đình của họ gây nên. Con số này cao hơn cả 
tai nạn xe cộ hoặc ung thư. Khoảng từ 25% - 50% phụ nữ 
Châu Âu trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình.

Bạo hành gia đình xảy ra tại Thụy Điển thường hơn là 
người ta tiên đoán. Cứ 1 trong 5 người phụ nữ Thụy Điển 
từng trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình trong đời 
mình – hình thức bao gồm đe dọa, hăm dọa để tống tiền, 
đánh đập và bạo hành tình dục. Tử vong do bạo hành gia 
đình lên tới 58% trong tất cả những án mạng tại Thụy Điển 
so với 20% tại nước Mỹ.

Bạo hành gia đình cũng là một vấn nạn xã hội thông 
thường tại Thụy Sĩ, trong đó 38% của tất cả những tội phạm 
ghi nhận với cảnh sát là bạo hành gia đình.  

Tại nước Bồ Đào Nha, 52.8% phụ nữ tường thuật là 
họ từng bị đối xử và hành hung cách tàn nhẫn bởi chồng 
hoặc người phối ngẫu.
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Tại Đức, hầu như mỗi năm có khoảng 300 phụ nữ 
(hoặc 3 người phụ nữ trong vòng 4 ngày) bị giết bởi bàn 
tay của người đàn ông họ đã từng chung sống. 

Trong khi đó, tại xứ Nữ Hoàng Anh Quốc cứ mỗi ba 
ngày là có một phụ nữ bị giết chết trong trường hợp tương 
tự.

Tại Tây Ban Nha, thì cứ mỗi bốn ngày là có một phụ 
nữ bị chết do bạo hành gia đình.

Tại Pháp, cứ mỗi tháng là có 6 phụ nữ bị chết trong 
hoàn cảnh tương tự: 33% bị chết vì dao đâm, 33% do bị 
bắn, 20% do bị bóp cổ và 10% do bị đánh đập tàn nhẫn. 

Tài liệu nghiên cứu: 
 
http://www.humanrights.ch/en/switzerland/internal- 
affairs/violence/domestic-violence/coe-campagne- 
violence-pas-une-solution

http://www.mondediplo.com/2004/07/01ramonet
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Kim Thoa
	 	Câu	chuyện	của	tôi	không	có	những	tình	tiết	ly	kỳ	nhưng	nó	chứa	
những	giọt	nước	mắt	của	một	phụ	nữ	đầy	tự	ti	mặc	cảm.	Tôi	đã	nhiều	
đêm	nằm	trên	giường	với	những	giọt	nước	mắt	thầm	lặng	tuôn	trào	
trong	khi	chồng	tôi	đang	say	ngủ	bên	cạnh	với	tiếng	ngáy	đều	đều.	Trong	
bóng	đêm,	tôi	lặng	lẽ	thu	mình	lại	trong	nỗi	cô	đơn	và	tủi	thân,	không	
muốn	khóc	mà	sao	nước	mắt	cứ	tuôn	rơi,	và	cứ	thế,	tôi	khóc	cho	đến	khi	
chìm	vào	giấc	ngủ	muộn	phiền.

	 Ngày	chia	tay	với	ba	má	và	những	người	thân	yêu	tại	sân	bay	Tân	
Sơn	Nhất	để	theo	chồng	sang	Úc,	tôi	không	nghĩ	rằng	mình	sẽ	đi	biệt	gần	
10	năm	không	về	thăm	nhà	lấy	một	lần.	Cuộc	sống	bận	rộn	tại	Úc	và	hai	
đứa	con	nhỏ	khiến	tôi	cũng	quên	ngày	quên	tháng.	Đôi	khi	tôi	tự	vấn	rằng	
nếu	có	thể	quay	ngược	thời	gian	trở	lại	thì	tôi	có	bước	chân	vào	cuộc	hôn	
nhân	với	chồng	tôi	hay	không.	Nào	phải	là	tôi	không	yêu,	không	thương	
chồng	của	tôi	đâu?	Nhưng	yêu	thương	anh	ấy	cũng	không	có	nghĩa	là	tôi	
phải	chịu	đựng	sự	điều	khiển	của	chồng	và	bị	mọi	người	trong	gia	đình	
anh	ấy	xem	thường.

	 Anh	Bình,	chồng	tôi,	làm	ngành	IT	trong	một	công	ty	tư	nhân.	
Chúng	tôi	quen	nhau	trong	dịp	anh	đi	theo	anh	Hùng,	một	bạn	cùng	học	
đại	học	tại	Nam	Úc,	về	Việt	Nam	du	lịch.	Anh	Hùng	lại	là	anh	bà	con	cô	
cậu	của	tôi	nên	khi	anh	Hùng	về	Việt	Nam,	tôi	và	anh	Bình	gặp	nhau	trong	
bữa	tiệc	mừng	ngày	anh	Hùng	về	thăm	nhà.	Gặp	tôi	rồi	anh	Bình	đeo	riết,	
năn	nỉ	anh	Hùng	xin	phép	ba	má	cho	tôi	theo	hai	anh	đi	thăm	thú	khắp	
nơi	suốt	thời	gian	hai	anh	ấy	ở	tại	Việt	Nam.	Tình	yêu	của	chúng	tôi	nẩy	
nở	từ	đó.	Hơn	một	năm	sau	tôi	được	sang	Úc	đoàn	tụ	với	chồng.	

	 Ba	má	chồng	tôi	xây	một	căn	nhà	khá	lớn	vì	thế	vợ	chồng	chúng	
tôi	sống	chung	với	ba	má	khi	tôi	đến	Adelaide.	Trong	nhà	anh	Bình	còn	có	
Mỹ	Phụng	là	em	gái	út	với	chồng	của	cô	ấy.	Trong	nhà	cũng	có	anh	Hai	của	
chồng	tôi.	Anh	Hai	bị	bịnh	tâm	thần	và	không	lập	gia	đình.	Hai	người	chị	
chồng	là	chị	Ba	Mỹ	Phương	và	chị	Tư	Mỹ	Phi	đã	lập	gia	đình	và	ở	riêng.	
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Họ	sống	cách	nhà	ba	má	chồng	tôi	một	vài	con	đường,	vì	vậy	mỗi	tuần	gia	
đình	các	anh	chị	về	thăm	ba	má	và	ăn	cơm	chung	dăm	ba	lần.	

	 Những	ngày	đầu	sống	trong	gia	đình	chồng	tại	Adelaide	cái	gì	
cũng	mới	mẻ,	lạ	lẫm	và	cuộc	sống	thật	nhiều	bỡ	ngỡ.	Là	vợ	chồng	son	
mới	lấy	nhau	nên	anh	Bình	cũng	cưng	chiều	tôi.	Mỹ	Phụng	không	ưa	thích	
khi	thấy	anh	Bình	quấn	quýt	lấy	tôi	khi	anh	đi	làm	về	và	mỗi	cuối	tuần	anh	
dẫn	tôi	đi	chơi	khắp	nơi.	Tôi	không	ngờ	điều	ấy	lại	làm	cho	chị	em	của	anh	
ấy	phật	lòng,	nhất	là	Mỹ	Phụng.	Thời	gian	đầu,	anh	Bình	tỏ	ý	muốn	giúp	
tôi	rửa	chén	hay	phụ	giúp	linh	tinh	liền	bị	Mỹ	Phụng	và	má	chồng	tôi	rầy	
rà,	nói:

 -  Đàn ông nhà này xưa nay không có ai làm mọi cho vợ. 

	 Lâu	dần	anh	Bình	cũng	cho	việc	nhà	là	việc	của	riêng	tôi.	Ngày	
trước	anh	Bình	và	chồng	của	Mỹ	Phụng	thường	hút	bụi,	lau	nhà	mỗi	cuối	
tuần,	nhưng	sau	đó	má	chồng	tôi	cũng	sai	tôi	làm	luôn	vì	“chúng nó đi 
làm cực khổ”	nên	xem	như	việc	nhà	là	một	mình	tôi	gánh	hết.	

	 Khi	đến	Adelaide	được	vài	tháng,	tôi	ngỏ	ý	xin	đi	làm	thì	mọi	
người	trong	nhà	tỏ	vẻ	không	vui.	Má	chồng	tôi	nói	công	việc	nội	trợ	cần	
có	người	giúp	má	vì	má	mới	nhận	nấu	cơm	tháng	cho	3	gia	đình	khác,	
một	mình	má	làm	không	xuể.	Anh	Bình	cũng	đồng	ý	tôi	cần	ở	nhà	giúp	
má	chăm	sóc	gia	đình.	Mỹ	Phụng,	chị	Tư	và	chị	Ba	nói	xỏ	xiên	là	tôi	không	
biết	tiếng	Anh	nhiều,	cũng	không	có	bằng	cấp	ở	Úc	thì	không	ai	mướn	tôi	
cả.	Tệ	nhất	là	cả	nhà	đều	nói	bóng	gió	nếu	tôi	không	biết	nghe	lời	thì	sẽ	bị	
đưa	trả	về	Việt	Nam	vì	tôi	chưa	đủ	tư	cách	được	thường	trú	ở	Úc.	Sang	
đây	xứ	lạ	quê	người,	tôi	chẳng	quen	ai,	cũng	không	biết	luật	lệ	thế	nào	
nên	gia	đình	chồng	nói	sao	thì	tôi	nghe	vậy.	Việc	xin	đi	làm	coi	như	bỏ	qua	
một	bên.	Sau	đó	tôi	bị	cuốn	hút	vào	công	việc	trong	nhà	chồng	nên	không	
nhắc	đến	nữa.

	 Tánh	tôi	ít	nói,	thích	đọc	sách	và	trầm	lặng,	nhưng	căn	nhà	chúng	
tôi	sống	không	hề	ngớt	tiếng	nhạc	từ	những	dĩa	DVD	của	Paris	By	Night	
hay	Asia,	hay	phim	tập	Hong	Kong,	Hàn	Quốc.	Nó	cũng	luôn	ồn	ào	với		
tiếng	cằn	nhằn	của	má	chồng	tôi,	hay	tiếng	chị	Ba,	chị	Tư	và	cô	út	tám 
chuyện	khi	cùng	nhau	tương	đắc	phê	bình,	nói	xấu	mọi	người	họ	quen	
biết	tại	sở	làm,	thậm	chí	bạn	bè	hay	thân	nhân	của	gia	đình	chồng	họ	
cũng	không	chừa	ra	nữa.	Trước	mặt	người	khác	Mỹ	Phụng	thường	tỏ	vẻ	
đáng	yêu,	nhí	nhảnh,	vui	vẻ.	Sau	lưng	họ,	cô	ấy	không	thương	tiếc	mà	cho	
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họ	những	nhát	dao	trí	mạng	bằng	lời	phê	bình	độc	ác	và	nói	xấu	họ	không	
tiếc	lời.	

	 Phải	thú	thật	là	tôi	không	ưa	cái	tánh	ngồi	lê	đôi	mách,	nhiều	
chuyện,	nói	hành	nói	tỏi	người	khác	nên	tôi	ít	khi	nói	chuyện	với	chị	em	
chồng.	Sống	chung	trong	nhà	đông	người	thì	lâu	ngày	cũng	có	những	
chuyện	không	vừa	lòng	nhau	là	chuyện	bình	thường	miễn	đừng	gây	gổ	
hay	xúc	phạm	nhau.	Mỗi	người	mỗi	tánh.	Tôi	không	giống	họ,	cũng	chẳng	
đòi	hỏi	người	khác	phải	giống	mình.	Mỹ	Phụng	nhiều	lúc	mỉa	mai	bóng	
gió	rằng	tôi	làm	ra	vẻ	thanh	cao	nhưng	tôi	giả	ngốc,	không	trả	lời	để	được	
yên	thân.	

	 Thỉnh	thoảng	tôi	cũng	đi	sắm	đồ	với	chị	em	chồng,	nhưng	tôi	thấy	
mặc	cảm	và	tủi	thân	trước	cách	họ	sắm	sửa	và	tiêu	xài	vì	tôi	không	có	tiền	
để	mua	thứ	mình	thích	mà	chỉ	dám	lục	lạo	trong	khu	vực	bán	đồ	hạ	giá.	
Anh	Bình	chỉ	đưa	cho	tôi	ít	tiền	tiêu	vặt	mỗi	tháng	khi	anh	lãnh	lương	vì	
anh	nói	không	còn	nhiều	tiền	sau	khi	đã	đưa	cho	má	để	chi	trả	mọi	sự	
trong	gia	đình.	Vấn	đề	tiền	bạc	anh	Bình	cũng	khá	chi	li,	tỉ	mỉ.	Mỗi	khi	đưa	
tiền	cho	tôi	anh	đều	ghi	vào	sổ	và	sau	đó	hỏi	tôi	tiêu	tiền	vào	những	việc	
gì	hay	mua	thứ	gì	để	anh	ghi	lại.	Thậm	chí	tiền	đổ	xăng	cũng	phải	đưa	hóa	
đơn	cho	anh	ghi	vào	sổ.	

	 Ngoài	việc	nhận	nấu	cơm	tháng	cho	ba	gia	đình	sống	gần	khu	
chúng	tôi	đang	ở,	má	chồng	tôi	cũng	thường	xuyên	nấu	đồ	cúng	và	làm	
đám	giỗ	vì	ba	chồng	tôi	là	con	trai	trưởng	của	một	gia	tộc	đông	người.	
Hầu	như	cứ	vài	tuần	là	nhà	anh	Bình	lại	có	đám	giỗ	hay	cúng	kiến	gì	đó.	
Mỗi	lần	giỗ	thì	bạn	bè	và	thân	nhân	đến	khoảng	30,	40	người.	Nhà	bếp	
của	chúng	tôi	thì	khỏi	nói:	luôn	luôn	có	ít	nhất	là	hai	cái	nồi	thật	lớn	đang	
sôi	trên	bếp	lò	vì	lúc	nào	cũng	có	món	gì	đó	cần	phải	nấu	và	hai	sóng	chén	
luôn	đầy	ắp	chén	dĩa	dù	tôi	luôn	tay	dọn	rửa	mỗi	ngày	cả	chục	lần.	Phận	
tôi	làm	dâu,	chỉ	biết	ngoan	ngoãn	vâng	lời	ba	mẹ	chồng	và	chăm	sóc	nhà	
cửa	cùng	phụ	giúp	má	chồng	tôi	nấu	ăn	cho	khách.	Sau	khi	biết	lái	xe,	mỗi	
tuần	tôi	chở	má	chồng	đi	chợ	vài	lần,	rồi	sau	khi	nấu	thức	ăn	và	dọn	rửa	
xong	thì	đem	cơm	giao	cho	khách	mỗi	chiều	tối.

	 Quả	thật	là	tôi	cũng	có	lúc	mệt	mỏi	nhưng	không	dám	tỏ	thái	độ	
hay	than	van	với	ai.	Làm	việc	nhà	chẳng	có	gì	khổ	cực	đến	nỗi	phải	phàn	
nàn,	nhưng	việc	lau	dọn,	một	căn	nhà	khá	lớn	và	chăm	sóc	gia	đình	đông	
người	thì	việc	nhà	khá	nhiều	mà	hầu	như	mọi	người	đều	cho	rằng	tôi	
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đương	nhiên	phải	làm	hết	mọi	việc	vì	tôi	là	con	dâu.	Gia	đình	hai	người	
chị	chồng	cũng	thường	xuyên	về	ăn	cơm	nhưng	chẳng	ai	giúp	tôi	nấu	bếp	
hay	dọn	rửa.	Anh	Bình	cũng	xem	việc	tôi	làm	là	việc	mà	một	người	nội	trợ	
phải	làm.	Tôi	phân	vân	không	biết	mình	có	suy	nghĩ	sai	lầm	gì	hay	không,	
nhưng	làm	dâu	cũng	đâu	có	đồng	nghĩa	với	làm	đầy	tớ.	Việc	nhà	lẽ	ra	nên	
là	việc	chung,	mỗi	người	một	tay	giúp	nhau	cho	xong	rồi	cùng	nghỉ	ngơi	
chứ	sao	người	thì	ngồi	xem	phim	tập,	xem	TV	hay	sơn	móng	tay,	đắp	mặt	
nạ	làm	đẹp	và tám chuyện	với	nhau	suốt	tối	trong	khi	tôi	phải	lau	dọn	mọi	
thứ	và	nấu	nướng	không	ngơi	tay	để	chuấn	bị	nấu	nướng	cho	khách	vào	
ngày	hôm	sau?	

	 Việc	nấu	cơm	tháng	và	thường	xuyên	cúng	giỗ	khiến	tôi	rất	bận	
rộn,	không	những	trong	bếp	mà	còn	phải	lau	dọn	khắp	nhà	nữa.	Lúc	bình	
thường	thì	không	sao,	nhưng	khi	tôi	có	thai,	đi	đứng	nặng	nề	cũng	vẫn	
phải	gánh	vác	mọi	việc.	Nếu	anh	Bình	kêu	Mỹ	Phụng	tiếp	tôi	làm	công	
chuyện	thì	cô	ấy	than	đi	làm	về	mệt	quá,	tay	chân	nhấc	lên	không	nổi.	Bu	
lu	bu	loa	cho	qua	chuyện	rồi	cô	ấy	vào	phòng	nằm	nghỉ.	Khi	không	có	mặt	
anh	Bình,	má	chồng	tôi	cũng	rầy	rà,	nói	tôi	không	đi	làm	thì	gánh	việc	nhà	
cho	em	út	nghỉ	ngơi	vì	cô	ấy	phải	đi	làm.	Bà	giận	lẫy,	nói	tôi	không	muốn	
làm	thì	cứ	để	hết	mọi	việc	cho	bà	làm	một	mình	nên	tôi	sợ	lắm,	không	
dám	nói	cho	anh	Bình	biết.		

	 Tôi	tự	vấn	rằng	tại	sao	mình	sanh	cái	tánh	tị	nạnh	lúc	nào	mà	
mình	không	biết	chăng?	Thật	tình	tôi	cũng	không	biết	mình	sai	chỗ	nào?	
Vợ	chồng	Mỹ	Phụng	đi	làm	thì	tiền	bạc	ở	trong	túi	của	vợ	chồng	cô	ấy	
chứ	có	san	sẻ	cho	ai	đâu?	Vợ	chồng	cô	ấy	có	nhà	cho	mướn	trong	khi	
vợ	chồng	chúng	tôi	không	có	nhà	riêng.	Nếu	vợ	chồng	cô	ấy	ở	riêng	thì	
họ	cũng	phải	tự	làm	việc	nhà	kia	mà.	Má	chồng	tôi	nấu	cơm	tháng	cho	
người	ta	thì	tiền	cũng	vào	túi	của	má	chứ	tôi	không	có	đồng	lương	nào.	
Tiền	lương	của	anh	Bình	thì	anh	đưa	cho	má	anh	ấy,	vừa	chi	trả	cho	các	
hóa	đơn	trong	nhà,	vừa	trả	tiền	chợ	búa,	thức	ăn,	lại	trả	nợ	nhà	cho	ngân	
hàng	trong	khi	căn	nhà	lại	do	ba	má	anh	ấy	đứng	tên.	

	 Thời	gian	đầu	khi	mang	thai,	tôi	bị	thai	hành	hơn	bốn	tháng	trời.	
Cứ	ngửi	thấy	mùi	nồi	cơm	sôi	hay	mùi	hành,	tỏi	phi	trong	bếp	là	tôi	ói	
mửa	đến	lả	người.	Mỹ	Phụng	nói	bóng	gió	là	tôi	giả	đò	để	trốn việc,	để	
làm mình làm mẩy	không	chịu	giúp	má.	Khi	đứa	con	gái	đầu	lòng	của	
chúng	tôi	ra	đời,	việc	đặt	tên	cũng	khiến	tôi	buồn	lòng	không	ít.	Trong	
suốt	thai	kỳ,	chúng	tôi	không	dám	bàn	đến	việc	đặt	tên	trước	vì	má	chồng	
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tôi	tin	dị	đoan,	bà	sợ	đặt	tên	trước	thì	xui	xẻo,	khó	sanh.	Vì	vậy	khi	con	gái	
ra	đời	chúng	tôi	mới	bàn	đến	việc	đặt	tên	cho	bé.	Tôi	muốn	đặt	tên	con	
gái	là	Kim	Lan,	theo	tên	lót	của	tôi.	Vả	lại,	tên	Lan	vừa	dễ	thương	lại	vừa	
dễ	gọi	theo	âm	tiếng	Anh.	Mỹ	Phụng	đòi	đặt	tên	con	tôi	là	Mỹ	Phúc,	lấy	
tên	lót	và	vần	đầu	của	các	cô	bên	chồng.	

	 Tôi	nói	với	anh	Bình	là	tên	Phúc	khó	phát	âm	theo	Anh	Ngữ,	nghe	
như	tiếng	chửi	thề	trong	tiếng	Anh.	Mỹ	Phụng	và	các	chị	chồng	nghe	
được	liền	xúm	lại	bắt	lỗi	tôi	là	tôi	hay	bắt	bẻ.	Cả	nhà	xúm	lại	mỗi	người	
một	câu,	đổ	lỗi	là	từ	ngày	tôi	về	làm	dâu	thì	trong	nhà	mới	có	chuyện	xào	
xáo	khiến	tôi	chỉ	biết	khóc.	Mỹ	Phụng	giận	dỗi	bỏ	hai	bữa	cơm	không	ăn	ở	
nhà,	vợ	chồng	dắt	nhau	đi	ăn	tiệm.	Má	chồng	tôi	cũng	phiền	giận	tôi	làm	
cho	không	khí	trong	nhà	rất	nặng	nề.	Sau	cùng	anh	Bình	bắt	tôi	phải	đứng	
trước	mặt	ba	má	và	các	anh	chị	em	trong	gia	đình	xin	lỗi	ba	má	và	Mỹ	
Phụng	cho	yên	nhà	yên	cửa.	Để	giảng	hòa,	ba	chồng	tôi	nói	tên	Phúc	có	ý	
nghĩa,	và	ông	đổi	chữ	Phúc	ra	chữ	Phước	cho	dễ	phát	âm	theo	tiếng	Anh.	
Vậy	là	con	gái	đầu	lòng	của	chúng	tôi	được	đặt	tên	Mỹ	Phước	dù	tôi	rất	
bất	mãn	trong	lòng!

	 Sanh	con	xong,	ở	cữ	được	hai	tuần	tôi	lại	cố	gắng	giúp	mẹ	chồng	
trong	việc	nấu	nướng	như	thường	lệ	vì	bà	bị	bịnh	thấp	khớp.	Con	vừa	
tròn	tháng	tôi	lại	tiếp	tục	việc	chợ	búa	và	đi	giao	cơm	vào	mỗi	buổi	chiều.	
Hơn	một	năm	sau	tôi	sinh	con	trai.	Lần	này	sinh	khó	nên	tôi	phải	sinh	mổ.	
Tôi	sợ	gặp	rắc	rối	trong	việc	đặt	tên	con	giống	như	lần	trước	nên	không	
dám	có	ý	kiến	gì.	Ba	chồng	tôi	đặt	tên	cho	thằng	nhỏ	là	“Khang	An”	vì	nó	
là	con	trai	và	cũng	là	cháu	đích	tôn.	Khi	bé	An	được	ba	tháng	thì	ba	chồng	
tôi	bị	tai	biến	mạch	máu	não	nhẹ.	Tôi	vừa	nuôi	hai	con	nhỏ	vừa	chăm	sóc	
cha	chồng	và	quán	xuyến	việc	nhà	giúp	má	chồng	nấu	ăn	cho	khách	hàng.	
Lúc	này	má	chồng	tôi	còn	làm	xả	bằm	vô	bọc	ni-lông	sẵn,	xôi	bắp	và	chuối	
bọc	nếp,	gói	lá	chuối	nướng	để	bỏ	mối	cho	tiệm	thực	phẩm	Á	Châu	nên	
công	việc	càng	nhiều	hơn	nữa.	

	 Có	lúc	tôi	làm	công	chuyện	không	xuể	nên	kêu	anh	Bình	thay	tã	
cho	con.	Khi	các	chị	chồng	đến	chơi,	Mỹ	Phụng	lại	nói	với	họ	là	lúc	này	tôi	
lên	mặt,	dám	sai	chồng	vì	ỷ	mình	sanh	con	trai.	Tôi	ức	lắm,	trả	lời	rằng	con	
là	con	chung	chứ	đâu	phải	con	riêng	của	tôi,	vậy	ba	của	hai	đứa	nhỏ	cũng	
phải	giúp	chăm	sóc	con	chút	đỉnh.	Lời	vừa	dứt	thì	Mỹ	Phụng	bẻ	liền	câu	
nói	của	tôi,	rằng	“cháu ngoại thì chắc chắn 100% là máu mủ của mình, 
còn cháu nội thì phải coi lại.” 
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	 Câu	nói	của	cô	ta	như	con	dao	đâm	vào	lòng	tôi.	Tôi	phân	trần:

 -  Tôi không đi làm, suốt ngày ở nhà với ba má làm đủ mọi 
chuyện, làm gì có thì giờ hẹn hò với ai? Nếu có đi ra ngoài thì cũng là đi 
công chuyện cho má chứ không phải tôi đi chơi. Chừng cô có con nhỏ rồi 
cô mới biết cực tới cỡ nào.

	 Mỹ	Phụng	cầm	ly	nước	đang	uống	hắt	vào	mặt	tôi,	gào	lên:	

 -  Mày là cái gì trong nhà này mà dám trả treo với tao, đồ chó! 

	 Tôi	sửng	sốt,	tức	giận	run	người	mà	cũng	không	biết	mình	phải	
phản	ứng	ra	sao.	Hai	người	chị	chồng	vội	kéo	Mỹ	Phụng	ra	phòng	khác	
rồi	sau	đó	họ	chở	nhau	đi	shopping	trong	khi	tôi	trốn	ra	sân	sau	khóc	một	
mình.	Sau	việc	đó	anh	Bình	nghe	được	điều	gì	thì	tôi	không	biết,	nhưng	
sau	khi	ăn	cơm	tối,	anh	lôi	tôi	vào	phòng	riêng	hạch	sách	đủ	điều.	Anh	nói	
tôi	không	biết	tôn	ti	trật	tự	trong	nhà,	có	mặt	các	chị	mà	dám	cãi	cọ	làm	
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ba	má	buồn	lòng.	Tôi	kể	cho	anh	Bình	nghe	và	nói	ý	tôi	muốn	vợ	chồng	
ra	ở	riêng	nhưng	anh	lại	cằn	nhằn,	nói	tôi	sao	không	chịu	nhịn	đi	cho	yên	
chuyện,	vì	Mỹ	Phụng	là	út	gái,	ba	má	và	cả	nhà	chiều	chuộng	quen	rồi	nên	
tánh	nết	đã	như	vậy,	không	sửa	đổi	được.	Anh	còn	rầy	tôi	không	tế	nhị	vì	
Mỹ	Phụng	lớn	hơn	tôi	bốn	tuổi,	lại	lấy	chồng	trước	tôi	ba	năm	mà	chưa	
sanh	được	đứa	con	nào	trong	khi	tôi	sanh	hai	lần	rồi,	vì	vậy	sau	này	không	
được	nói	tới	chuyện	có	con	nhỏ	trước	mặt	Mỹ	Phụng	nữa.	

	 Anh	Bình	đưa	tôi	vào	phòng	ba	má	để	xin	lỗi	vì	không	hòa	thuận	
trong	nhà.	Vậy	là	việc	muốn	ra	ở	riêng	cũng	bị	xếp	vào	ngăn	kéo	có	dán	
nhãn	hiệu:	Những Chuyện Không Bàn Đến Nữa.	Tôi	lại	thấy	phân	vân,	
nghĩ	ngợi	mãi,	thắc	mắc	tại	sao	mình	luôn	là	người	có	lỗi,	ngay	cả	khi	em	
út	của	chồng	hắt	nguyên	ly	nước	vào	mặt	tôi.	Người	khởi	sự	gây	chuyện	
cũng	không	phải	là	tôi.	Hơn	nữa,	nếu	có	gây	gổ	thì	cũng	là	hai	phía,	sao	lại	
bắt	tôi	chịu	lỗi	một	mình?	

	 Anh	Bình	không	phải	là	người	không	biết	giao	tiếp.	Ngày	chúng	
tôi	quen	nhau	anh	rất	vui	tánh	và	cưng	chiều	tôi.	Đối	với	mọi	người	anh	
khá	hoạt	bát,	nhưng	khi	làm	vợ	anh	rồi	tôi	mới	thấy	anh	rất	khó	tánh	và	
hay	bắt	lỗi	nên	tôi	chưa	bao	giờ	dám	cãi	lại	ý	của	anh	ấy.	Tánh	anh	cũng	
hay	giận	hờn,	và	khi	giận	anh	không	thèm	nói	chuyện	với	tôi,	xem	tôi	
như	người	vô	hình.	Trong	nhà	chồng,	tôi	chỉ	biết	bám	víu	vào	anh	để	trò	
chuyện.	Khi	anh	giận,	không	nói	chuyện	với	tôi	thì	tôi	như	bị	cả	nhà	xa	
lánh	và	khiến	tôi	có	mặc	cảm	đã	phạm	những	tội	tày	trời.	Vì	vậy	khi	anh	la	
rầy	tôi	không	dám	cãi	mà	luôn	nhận	phần	lỗi	về	mình.	Cuộc	sống	đối	với	
tôi	ngày	càng	có	áp	lực	lớn	mà	tôi	thấy	mình	bế	tắc,	không	có	lối	thoát.	

	 Một	hôm	mẹ	tôi	kêu	điện	thoại	từ	Việt	Nam	sang.	Mẹ	biết	tôi	
không	hạnh	phúc	và	gia	đình	chồng	không	thân	thiện	với	tôi.	Mẹ	nói	tôi	
khuyên	anh	Bình	ra	riêng.	Bà	nói	tuy	rằng	chồng	tôi	biết	hiếu	thảo	với	
cha	mẹ	là	điều	tốt,	nhưng	anh	ấy	cũng	phải	biết	thương	vợ	con	và	tự	
tay	tạo	dựng	cuộc	sống	cho	gia	đình	riêng,	đừng	mãi	dựa	dẫm	vào	cha	
mẹ	vì	“sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mồ.”		Tôi	cũng	biết	
vợ	chồng	tôi	nên	có	một	nơi	chốn	riêng	cho	mình	là	tốt	nhất,	nhưng	tôi	
không	biết	nói	sao	cho	anh	ấy	hiểu.	Tôi	sợ	anh	ấy	hiểu	lầm	mẹ	tôi	là	người	
đốc	xúi,	nhiều	chuyện	thì	lại	càng	rắc	rối	và	tôi	càng	không	được	yên	thân.	

	 Hôm	mẹ	tôi	gọi	điện	thoại	cho	tôi	thì	tôi	đang	lái	xe	trên	đường	
về	nhà	sau	khi	giao	hàng.	Nghe	điện	thoại	cầm	tay	reo,	tôi	tấp	xe	vào	lề	
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đường	để	nghe	máy.	Hai	mẹ	con	nói	chuyện	khoảng	20	phút	rồi	tôi	lái	xe	
về	nhà.	Khuya	hôm	đó	anh	Bình	hỏi	tôi	đi	công	viên	chơi	có	vui	không.	Tôi	
chưng	hửng,	trả	lời	là	tôi	không	có	đi	đâu	chơi	mà	chỉ	đi	giao	hàng	ngoài	
tiệm	thôi.	Anh	cười	gằn,	nói	anh	thấy	tôi	ngoài	công	viên.	Tôi	ngẫm	nghĩ	
mãi	rồi	chợt	nhớ	ra	chỗ	đậu	xe	khi	nói	điện	thoại	với	mẹ	là	bên	cạnh	một	
công	viên.	Tôi	giải	thích	nhưng	anh	khoác	tay	không	nghe.	Lần	đó	anh	giữ	
thái	độ	lạnh	nhạt,	lầm	lì	với	tôi	cả	tuần	lễ.

	 Việc	đi	chợ	và	giao	hàng	thì,	từ	ngày	có	con	nhỏ,	nếu	cần	đi	trong	
tuần	thì	tôi	thường	đi	một	mình	để	con	ở	nhà	với	bà	nội	vì	tụi	nhỏ	rất	dễ,	
không	khóc	nhè	hay	nhõng	nhẽo.	Tôi	luôn	luôn	đưa	tất	cả	hóa	đơn	tính	
tiền	và	tiền	còn	dư	lại	cho	má	chồng	rất	rạch	ròi.	Mỗi	cuối	tuần,	anh	Bình	
hay	vợ	chồng	Mỹ	Phụng	chở	má	đi	lấy	tiền	bán	hàng	nên	tôi	cũng	không	
biết	nhiều	về	việc	lời	lãi	của	bà.	Tôi	rất	thương	con	nên	mỗi	khi	phải	lái	xe	
đi	chợ	hay	giao	hàng	tôi	luôn	nhanh	chóng	trở	về	nhà.	Tuy	nhiên,	có	nhiều	
hôm	bị	kẹt	xe	hoặc	không	tìm	được	chỗ	đậu	xe	gần	shop	nên	tôi	về	trễ	
khoảng	20,	30	phút	so	với	bình	thường.	

	 Đậu	xe	xa	shop,	tôi	phải	xách	thức	ăn	và	hàng	hóa	đi	đi	lại	lại	
các	tiệm	vài	ba	lượt	mới	giao	hàng	xong,	vậy	mà	anh	Bình	thường	có	ý	
ghen	tuông.	Tôi	cũng	bị	má	chồng	cằn	nhằn,	đổ	lỗi	tôi	đi	lâu	là	vì	lo	“tám 
chuyện”	với	người	khác,	bỏ	con	ở	nhà	khát	sữa.	Mỗi	khi	kẹt	xe,	về	trễ	
chút	đỉnh	tôi	rất	lo	sợ	trong	lòng	vì	biết	thế	nào	cũng	bị	rầy	rà.	Tôi	thấy	tủi	
thân	lắm	vì	chẳng	có	ai	thông	cảm	cho	mình.	Lúc	vui	lúc	buồn	tôi	không	
biết	tâm	sự	cùng	ai.	Ngày	lại	ngày	tôi	thấy	cô	đơn	vô	cùng	chỉ	biết	bám	víu	
vào	hai	đứa	con.	

	 Sống	tại	Úc	tôi	không	có	bạn	bè	hay	thân	nhân,	chỉ	quen	biết	
thân	nhân	gia	đình	bên	chồng.	Lúc	tôi	sang	đoàn	tụ	với	chồng	được	hai	
năm	thì	anh	Hùng,	anh	bà	con	cô	cậu	của	tôi	và	cũng	là	bạn	học	của	anh	
Bình	tại	Adelaide,	tìm	được	việc	làm	mới	ở	bên	tiểu	bang	Cali	nên	anh	rời	
nước	Úc.	Sau	đó	anh	lấy	vợ	ở	đó	và	di	dân	sang	Mỹ	luôn.	Vì	thế,	khi	anh	
Hùng	từ	Cali	về	Adelaide	và	ghé	thăm	vợ	chồng	tôi	thì	tôi	mừng	vui	xiết	
kể.	Anh	cho	biết	anh	ghé	thăm	vợ	chồng	tôi	và	bạn	bè	ở	Adelaide	trước	
khi	về	Việt	Nam	vì	đã	lâu	anh	không	về	Úc.	

	 Lúc	có	dịp	nói	chuyện	riêng	giữa	hai	anh	em,	anh	Hùng	cho	biết	
anh	cố	ý	bay	đến	Adelaide	gặp	tôi	trước	khi	về	Việt	Nam	vì	mẹ	tôi	không	
yên	tâm	khi	biết	tôi	không	hạnh	phúc	nên	đã	nhờ	anh	đến	thăm	tôi.	Nghe	
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anh	nói	tôi	thấy	tủi	thân	vô	cùng.	Đôi	mắt	ngân	ngấn	nước,	tôi	chỉ	biết	
nhìn	anh	ngậm	ngùi	mà	nói	không	nên	lời.	Anh	nói	anh	sẽ	khuyên	anh	
Bình	tìm	nhà	gần	cha	mẹ	rồi	dọn	ra.	Sáng	sáng	tôi	vẫn	có	thể	đem	con	về	
phụ	má	chồng	làm	việc,	rồi	tối	về	nhà	riêng	mà	ngủ,	như	vậy	thì	vẫn	có	
không	gian	riêng	tư	cho	vợ	chồng	tôi.	

	 Tôi	thú	thật	với	anh	Hùng	là	tôi	không	biết	tôi	có	còn	muốn	gắn	
bó	với	chồng	hay	không	nữa	và	dọn	ra	riêng	hay	không	cũng	chẳng	còn	là	
điều	tôi	quan	tâm	vì	tình	yêu	trong	tôi	đã	cạn	kiệt,	nhưng	cứ	tiếp	tục	thì	
tôi	không	hạnh	phúc.	Bây	giờ	tôi	chỉ	sống	vì	con.	Anh	rầy	tôi,	nói	tôi	còn	
rất	trẻ,	lại	xinh	đẹp,	mạnh	khỏe	và	có	cả	một	tương	lai	trước	mắt	thì	phải	
mạnh	mẽ	và	phấn	đấu	để	có	hạnh	phúc	cho	mình	và	con	chớ	không	được	
buông	xuôi	như	vậy.	

	 Tôi	đem	thắc	mắc	trong	lòng	ra	hỏi	anh	Hùng,	rằng	không	biết	tại	
sao	anh	Bình	luôn	luôn	biết	từng	đường	đi	nước	bước	của	tôi	mỗi	khi	tôi	
đi	khỏi	nhà.	Anh	làm	cho	tôi	thấy	ngộp	thở	như	người	luôn	bị	theo	dõi	
từng	cử	động	vậy.	Tôi	nêu	vài	thí	dụ	cho	anh	Hùng	biết,	và	thú	nhận	là	tôi	
cảm	thấy	mất	tự	do,	có	đi	đâu	cũng	phải	nhanh	chóng	trở	về	nhà.	Anh	
Hùng	kêu	tôi	đưa	điện	thoại	cầm	tay	của	tôi	cho	anh	xem.	Bấm	bàn	phím	
chưa	tới	10	giây	đồng	hồ,	mặt	anh	đỏ	lên	vì	tức	giận.	Thì	ra	anh	Bình	đã	
gài	vào	điện	thoại	của	tôi	một	thiết	bị	theo	dõi	nên	anh	luôn	biết	tôi	đã	đi	
những	nơi	nào.	Anh	Hùng	nói	sẽ	gặp	chồng	tôi	để	hỏi	cho	ra	lẽ,	nhưng	tôi	
lại	cuống	lên	vì	sợ	hãi,	chảy	mồ	hôi	lạnh	dọc	theo	sống	lưng.	Khi	anh	Hùng	
đi	rồi	thì	tôi	sẽ	ra	sao?	Tôi	có	được	yên	thân	không?	Anh	Hùng	hỏi	tôi:

 - Thoa có làm gì khiến cho chồng ghen tương hay không mà nó lại 
theo dõi em sát như vậy?

	 Tôi	nghẹn	ngào	chưa	kịp	trả	lời	thì	gần	như	anh	lập	tức	lắc	đầu:	

 -  Sorry Thoa. Em là con của cô dượng, là em gái của anh. Gia 
đình mình có ăn học, có tư cách, có đạo đức. Anh xin lỗi, anh không nên 
hỏi em câu này. 

	 Lời	nói	đầy	cảm	thông	của	anh	khiến	tôi	òa	khóc	nức	nở	vì	tủi	
thân.	Tôi	rất	hoang	mang	không	biết	tại	sao	chồng	lại	đối	xử	với	tôi	như	
thế.	Anh	Hùng	khuyên	tôi	đừng	quá	sợ	hãi	vì	tôi	đang	sống	trong	một	đất	
nước	mà	giá	trị	người	phụ	nữ	không	bị	chà	đạp,	và	rằng	tôi	xứng	đáng	
được	hưởng	hạnh	phúc,	sống	bình	yên	trong	gia	đình.
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Với sự giúp đỡ của anh Hùng, tôi đã đến gặp một nhân viên xã hội để 
được giúp đỡ về mặt thông tin, hỗ trợ về tinh thần. Tôi cũng được giúp đỡ 
trong việc tư vấn về hôn nhân và bạo hành trong gia đình. 

 Anh Hùng cũng đã thẳng thắn nói chuyện với chồng tôi về những 
cảm nhận của tôi và khuyên anh Bình thay đổi cách suy nghĩ, cùng tôi 
tham gia các buổi tư vấn hôn nhân nếu không muốn xa vợ con. Vợ chồng 
chúng tôi đã dọn ra riêng được sáu tháng nay, và giờ đây tôi cảm thấy 
bớt đi mặc cảm tự ti của ngày trước. 

 Câu chuyện của tôi chưa chấm dứt ở đây vì vợ chồng tôi vẫn còn 
nhiều vấn đề phải giải quyết với nhau trước khi hôn nhân của chúng tôi 
trở nên tốt đẹp và bền vững. Tôi cũng biết cuộc sống có nhiều khó khăn 
trước mặt nhưng, mỗi ngày một chút, tôi sẽ cố gắng vượt qua những trở 
ngại đó để xây dựng hạnh phúc gia đình.

 Tôi hy vọng câu nói của Mary Robinson sẽ đem đến sự khích lệ 
cho những ai đã và đang ở trong hoàn cảnh giống như tôi: 

Không ai có thể quay trở lại để khởi sự mọi việc từ đầu, 
nhưng bất cứ người nào cũng có thể bắt đầu ngay hôm 
nay để có một kết thúc mới.

(Mary	Robinson)
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Câu Chuyện của 
Lương Nguyệt Hồng

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ CỦA HOA KỲ 
VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH 

Hằng năm có khoảng trên hai triệu trường hợp bạo hành 
gia đình được báo cáo tại Mỹ, trong đó có 85% nạn nhân là 
phụ nữ, 15% là nam giới, nhưng tất cả thủ phạm là nam giới.

Trung bình mỗi ngày tại Mỹ có khoảng 4 phụ nữ bị chết 
do bạo hành gia đình bởi người phối ngẫu của mình.

Cũng trong nước Mỹ, hằng năm có khoảng 6 triệu trẻ 
em phải chứng kiến cảnh bạo hành gia đình. Tỷ lệ những 
trẻ em sống trong hoàn cảnh bạo hành gia đình cũng 
thường bị bỏ rơi hoặc bị bạo hành rất cao (từ  30% - 60%).  
Thêm vào đó, trẻ em cũng thường can thiệp khi chứng 
kiến cảnh bạo hành thật khốc liệt đối với mẹ mình, do đó 
đã khiến các em ở trong mối hiểm họa bị thương tật, thậm 
chí bị thiệt mạng rất cao. Thống kê cho thấy tại Mỹ, hàng 
năm có khoảng 3 trẻ em bị chết do bị bạo hành gia đình. 

Tài liệu tham khảo:
 
http://www.safehorizon.org/page/domestic-violence-statitics- 
-facts-

http://www.safehorizon.org/page/domestic-violence-statistics- 
-facts-52.html?gclid=CNiqjdnB2MICFVMJvAod0mEAGA

http://www.statisticbrain.com/domestic-violence-abuse-stats/
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Lương Nguyệt Hồng
  

Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt 
với nàng... Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, 
e chúng nó ngã lòng chăng. 	(Thánh	Kinh	-	Cô-lô-se	3:19,	21) 
 

	 Tôi	đã	ngồi	đây	hơn	hai	tiếng	đồng	hồ	với	những	giọt	nước	mắt	
xót	xa	và	hối	tiếc.	Nếu	tôi	đã	can	đảm	hơn,	dũng	cảm	hơn	để	đối	mặt	với	
chồng	tôi	mà	tranh	đấu	cho	mình	và	cho	con,	thì	biết	đâu	tôi	rất	có	thể	đã	
giúp	con	và	cháu	ngoại	tôi	tránh	được	những	vết	thương	này.	Khi	con	gái	
chúng	tôi	khóc	lóc	van	xin,	tôi	chẳng	dám	giúp	nó	cách	mạnh	mẽ.	Lời	nói	
của	chồng	tôi	là	mệnh	lệnh	mà	tôi	phải	tuân	theo.	Tôi	chưa	dám	cãi	lời	anh	
ấy	bao	giờ.	Giờ	thì	hay	rồi!	Cháu	ngoại	tôi,	bé	Kim,	nằm	trong	phòng	phẫu	
thuật	của	bệnh	viện	nhi	đồng	trong	khi	mẹ	của	nó	lại	đang	nằm	trong	một	
bệnh	viện	khác	để	chữa	trị	những	vết	phỏng	cấp	3.	Tôi	thầm	cầu	xin	ơn	trên	
cho	bác	sĩ	cứu	được	con	mắt	của	cháu	ngoại	tôi,	cho	con	gái	tôi	được	chữa	
trị	đúng	mức	và	cũng	đừng	quá	đau	lòng	vì	vết	thương	của	con	gái	nó.		

	 Trong	giây	phút	chờ	đợi	ở	bệnh	viện	nhi	đồng	Adelaide,	tôi	mệt	
mỏi	nhắm	nghiền	đôi	mắt,	rồi	đột	nhiên	từng	khúc	phim	về	cuộc	đời	của	
tôi	lần	lượt	quay	chầm	chậm	lại	trong	tâm	trí	như	những	vết	dao	cứa	vào	
trái	tim	tôi	rỉ	máu	và	đau	đớn	khôn	nguôi.	Tôi	là	đứa	con	gái	mồ	côi	cha	
khi	được	ba	tuổi.	Ông	bà	nội	đem	tôi	về	nuôi	vì	nghĩ	rằng	mẹ	tôi	còn	trẻ,	
có	lẽ	bà	sẽ	đi	thêm	bước	nữa	trong	tương	lai,	e	rằng	bà	không	chăm	sóc	
tôi	chu	đáo.	Ở	nhà	của	nội	thì	ông	nội	tôi	nắm	quyền	uy	tối	thượng	nên	
tôi	đã	quen	với	việc	hoàn	toàn	vâng	phục,	không	bao	giờ	thắc	mắc	hay	
đặt	câu	hỏi	khi	người	lớn	có	bất	kỳ	quyết	định	nào.	

	 Năm	tôi	10	tuổi	thì	bà	nội	qua	đời.	Tôi	mất	đi	sự	cưng	chiều	và	
thông	cảm	như	một	người	mẹ	của	bà	nội.	Tôi	tin	chắc	chắn	là	ông	nội	
thương	tôi,	nhưng	sự	giáo	huấn	của	nội	trên	một	đứa	trẻ	lại	rất	nghiêm	
khắc	mà	hầu	như	nội	không	nhận	ra	điều	ấy.	Nó	khiến	cho	tôi	lớn	lên	
thiếu	mất	cá	tánh	riêng,	không	tự	tin	vào	bản	thân	để	tự	quyết	định	điều	
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gì	cho	mình	mà	chỉ	biết	nghe	theo	mệnh	lệnh	của	người	khác.	Nếu	nói	
rằng	tôi	là	một	người	mà	suốt	đời	đã	được	dạy	dỗ	phải	thuận	phục	trước	
uy	quyền	của	bề trên	thì	điều	đó	hoàn	toàn	đúng.	

	 Tôi	được	dạy	dỗ	và	uốn	nắn	rất	kỹ	về	cách	đi,	đứng,	ăn,	mặc,	
học	hành.	Tôi	chưa	bao	giờ	được	tụ	tập	với	bạn	bè	cùng	trang	lứa	trong	
xóm	để	chơi	đùa.	Thời	trung	học,	tôi	không	nghịch	ngợm,	phá	phách,	
nhí	nhảnh	như	bạn	bè	cùng	lứa	tuổi,	nói	chi	đến	chuyện	trốn	học	đi	xem	
phim	hay	ăn	quà	vặt	của	tuổi	học	trò.	Thay	vào	đó,	tôi	đã	học	đan,	học	
may	vá,	thêu	thùa,	nấu	nướng	và	đọc	sách	ngoài	giờ	đi	học.	Trong	nếp	
sống	khép	kín	và	sự	nghiêm	khắc	của	gia	đình	nội,	tôi	lớn	lên	trở	thành	
một	thiếu	nữ	ăn	nói	nhỏ	nhẹ,	cử	chỉ	thanh	tao,	luôn	e	thẹn,	nhút	nhát	và	
hoàn	toàn	xa	lạ	với	cuộc	sống	thực	tế.

	 Thi	Tú	Tài	Hai	vừa	xong	thì	có	người	mai	mối	cho	tôi.	Ông	nội	tôi	
bằng	lòng	ngay	vì	tình	hình	chiến	sự	lúc	đó	rất	dữ	dội,	ông	muốn	tôi	có	
nơi	chốn	nương	thân,	phòng	ngừa	lúc	loạn	ly	còn	có	người	đàn	ông	để	
lo	cho	tôi.	Tôi	chỉ	biết	tấm	tức	khóc	một	mình,	không	dám	mở	miệng	xin	
ông	cho	tôi	được	vào	đại	học	như	các	bạn	khác.	Từ	bé	đến	giờ	tôi	chỉ	biết	
tuân lệnh	chứ	chưa	bao	giờ	dám	mở	miệng	cầu	xin	điều	gì,	nói	chi	tới	việc	
không	vâng	lời.

	 Tôi	bước	vào	vai	trò	làm	mẹ	khi	chưa	tròn	hai	mươi	tuổi.	Cuối	
năm	đó	nội	của	tôi	qua	đời.	Năm	sau	nữa	thì	chồng	tôi	vượt	biên	khi	tôi	
đang	mang	thai	bốn	tháng.	Chúng	tôi	ở	bên	nhau	chẳng	bao	lâu	nhưng	xa	
nhau	gần	sáu	năm	trời.	Ở	nhà	chồng,	tôi	đã	học	cách	buôn	bán,	tảo	tần	
nuôi	con	và	trưởng	thành	hơn	trong	cuộc	sống	suốt	thời	gian	chồng	đi	
xa.	Sau	khi	được	chồng	bảo	lãnh	và	gia	đình	đoàn	tụ	tại	Úc,	tôi	sanh	thêm	
một	bé	trai.	Sau	đó	nhờ	hốt	được	mấy	chân	hụi,	chúng	tôi	mở	một	tiệm	
nho	nhỏ	cho	thuê	băng	và	đầu	máy	video,	bán	thêm	quà	tặng	và	đồ	lưu	
niệm	lặt	vặt.	Công	việc	thuận	lợi	nên	ba	năm	sau	thì	chồng	tôi	-	anh	Sang	
-	hùn	với	bạn	mở	một	tiệm	đóng	tủ	và	quầy	hàng	cho	các	cửa	tiệm.

	 Cuộc	sống	của	chúng	tôi	thật	bận	rộn,	phần	vì	công	việc	buôn	bán,	
phần	vì	có	ba	con	nhỏ.	Đưa	đón	con	đi	học	mỗi	ngày,	chăm	sóc	ba	đứa	
con,	chợ	búa,	cơm	nước	cho	gia	đình,	lau	dọn	nhà	cửa,	trông	coi	cửa	tiệm,	
lo	hàng	hóa	và	sổ	sách,	vân	vân,	tôi	làm	việc	không	ngơi	tay.	Tôi	đã	quen	
với	sự	cực	nhọc	nên	cho	dù	bận	rộn	hay	mệt	mỏi	đến	đâu	tôi	cũng	chịu	
được.	Thế	nhưng	tôi	ngày	càng	nhận	ra	rằng	vợ	chồng	chúng	tôi	không	hề	
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thích	hợp	với	nhau	từ	suy	nghĩ	đến	cách	sống,	mặc	dù	lúc	nào	tôi	cũng	biết	
ơn	anh	đã	bảo	lãnh	cho	tôi	và	hai	đứa	nhỏ	sang	đoàn	tụ	với	anh.

	 Tôi	biết	mình	lập	gia	đình	không	phải	xuất	phát	từ	tình	yêu,	
nhưng	từ	khi	lấy	anh	Sang	đến	giờ,	tôi	một	lòng	một	dạ	với	anh,	tôn	
trọng,	yêu	thương	và	quyết	ý	cùng	anh	cho	đến	răng	long	đầu	bạc.	Có	
điều	tôi	buồn	lòng	khi	thấy	anh	hay	chửi	thề	và	nhậu	nhẹt.	Anh	cũng	hay	
ghen	bóng	ghen	gió	trong	khi	anh	mới	là	người	hay	mở	miệng	cợt	nhã,	
bông	đùa	với	phụ	nữ,	cho	dù	là	trước	mặt	tôi.	

	 Ở	nhà	thì	anh	xét	nét	từng	lời	ăn	tiếng	nói,	nhưng	trước	mặt	
người	ngoài	anh	luôn	tỏ	vẻ	cưng	chiều	vợ	con	theo	kiểu	“nhất vợ, nhì 
con”.	Anh	cũng	rất	độc	đoán	và	hung	dữ.	Nhiều	khi	anh	mắng	nhiếc	tôi	
không	tiếc	lời	và	đánh	con	chẳng	chút	nương	tay.	Hai	đứa	lớn	thường	bị	
cha	chúng	la	rầy	và	đánh	đập	khiến	người	làm	mẹ	như	tôi	hết	sức	đau	
lòng.	Tôi	không	dám	can	ngăn	chồng	vì	tôi	cũng	thường	xuyên	sống	trong	
sợ	hãi	bởi	sự	hung	bạo	và	nghiêm	khắc	của	anh	ấy.	

	 Tôi	thường	đón	con	đi	học	về	mỗi	buổi	chiều	rồi	chở	chúng	nó	
đến	tiệm	video.	Trong	khi	tôi	bán	hàng	ở	phía	trước	thì	ba	chị	em	chúng	
nó	ở	phòng	trong.	Hai	đứa	lớn	vừa	học	bài	vừa	trông	chừng	đứa	nhỏ.	Có	
lần	chồng	tôi	đi	làm	về	sớm	nên	ghé	tiệm.	Anh	bắt	gặp	ba	đứa	con	đang	
chơi	đùa	trong	bãi	đậu	xe	nho	nhỏ	ở	phía	sau	dãy	cửa	hàng	mà	chúng	tôi	
đang	bán.	Anh	lấy	sợi	dây	điện	chặp	làm	hai	rồi	quất	con	tơi	bời,	nhất	là	
hai	đứa	lớn.	Đánh	con	xong,	anh	chưa	hả	giận,	anh	còn	phạt	tụi	nhỏ	quỳ	
gối	cả	tiếng	đồng	hồ.

	 Tôi	có	dám	can	không?	Dĩ	nhiên	là	không.	Tôi	cũng	sợ	đến	xanh	mặt	
xanh	mày	vì	chồng	tôi	la	mắng	tôi	cái	tội	không	coi	chừng	con!	Tôi	cũng	biết	
rằng	các	con	chạy	ra	sân	đậu	xe	phía	sau	để	chơi	đùa	là	nguy	hiểm,	sợ	xe	ra	
vào	sẽ	gây	tai	nạn	hoặc	lỡ	chúng	bị	bắt	cóc,	nhưng	anh	Sang	đánh	con	dữ	
dội	như	vậy	cũng	thật	quá	đáng.	Việc	rủi	ro	chưa	xảy	ra	mà	mấy	đứa	con	đã	
bị	ba	đánh	chẳng	nương	tay.	Cũng	may	lúc	ấy	đang	là	thời	gian	nghỉ	hè	nên	
mấy	đứa	nhỏ	không	đi	học,	vì	vậy	nhà	trường	không	biết	việc	này.	Khi	tôi	
nói	với	chồng	tôi	rằng	nếu	nhà	trường	thấy	lằn	roi	trên	người	mấy	đứa	nhỏ	
thì	chúng	tôi	chắc	sẽ	gặp	rắc	rối	thì	anh	liền	bĩu	môi:	

 -  Bày đặt! Tôi đánh con tôi chớ tôi có đánh con của họ đâu? Con 
của tôi, tôi muốn dạy nó làm sao thì dạy, liên quan gì tới họ! Không cho 
học trường này thì chuyển sang trường khác! 

DV Book_Our Stories.indd   47 28/01/2015   12:06:31 PM



48

	 Tuy	miệng	thì	nói	cứng	như	vậy	nhưng	sau	này	chồng	tôi	cũng	ít	
dùng	roi	vọt	đánh	con.	Anh	thường	la	rầy	hay	cú	vào	đầu,	hoặc	phạt	con	
bằng	những	hình	thức	khác.	Hai	đứa	lớn	thường	xuyên	bị	trách	phạt	vô	
cớ	mà	tôi	chẳng	biết	lý	giải	ra	sao.	Đứa	út	cũng	chẳng	may	mắn	hơn	anh	
chị	nó.	Có	lần	trên	bàn	ăn,	anh	lấy	đũa	đánh	mạnh	vô	đầu	Nhật	Anh	vì	nó	
nói	cà-ri	cay	quá,	không	chịu	ăn.	Anh	nói	nó	đã	ba	tuổi	rồi	mà	không	chịu	
khó	ăn	cay	một	chút	được	hay	sao!	Chiếc	đũa	gãy	đôi	mà	đứa	nhỏ	không	
dám	khóc.	Anh	thản	nhiên	nói:	

 -  Ăn hết chén cơm đó đi. Mày mà khóc nhè là mày chết liền! Cay 
chút xíu đó mà nhằm nhò gì!

	 Tôi	giật	mình,	thót	tim,	cũng	không	dám	nhìn	con	mà	chỉ	giả	vờ	cắm	
cúi	ăn	cơm	như	không	có	chuyện	gì	xảy	ra.	Tôi	biết	nếu	tôi	nhìn	con,	ánh	nhìn	
của	mẹ	sẽ	làm	nó	khóc	òa	và	rồi	ba	nó	sẽ	có	cớ	để	đánh	nhiều	hơn	nữa.	

	 Cuộc	sống	của	chúng	tôi	là	như	thế	đấy.	Anh	Sang	đã	nhiều	lần	
lật	tung	cả	bàn	ăn	lên	vào	giữa	bữa	cơm,	ném	thức	ăn	vung	vãi	khắp	nhà,	
liệng	tô	chén	vào	tường	vì	bất	cứ	điều	gì	cũng	dễ	dàng	khiến	anh	nổi	giận.	
Sau	khi	trút	cơn	thịnh	nộ	trên	đầu	tôi	và	ba	đứa	nhỏ,	anh	sẽ	lái	xe	đi	uống	
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bia	hay	chơi	máy	kéo	khoảng	hai,	ba	tiếng	đồng	hồ	để	mặc	tôi	và	mấy	
đứa	nhỏ	lau	dọn	các	thứ.	Khi	trở	về	nhà,	anh	sắm	vẻ	mặt	thản	nhiên	như	
chưa	hề	có	chuyện	gì	xảy	ra.	Anh	sẽ	than	đói	bụng	và	bắt	tôi	nấu	thức	ăn,	
không	cần	biết	lúc	ấy	đã	là	mấy	giờ	khuya!	Biết	tánh	anh	Sang,	tôi	và	mấy	
đứa	nhỏ	luôn	xử	sự	theo	ý	anh	muốn	để	anh	không	có	cớ	rầy	la	hay	giận	
dữ	nhưng	nào	có	được	yên	đâu?	Cứ	vài	tuần	lại	có	chuyện	cơm	không	
lành,	canh	không	ngọt	xảy	ra	trong	gia	đình	vì	anh	Sang	rất	nóng	tánh	và	
dễ	nổi	giận	với	vợ	con.

	 Nhiều	lúc	tôi	tự	hỏi,	tại	sao	chồng	tôi	nghiêm	khắc	và	hà	tiện	với	
vợ	con,	nhưng	anh	lại	nuông	chiều	bản	thân	mình	và	rộng	rãi	với	bạn	bè	
đến	thế!	Tiền	bạc	anh	cho	tôi	rất	hạn	chế.	Dù	tôi	một	mình	trông	coi	cửa	
tiệm	video,	nhưng	anh	quản	lý	tiền	bạc	chặt	chẽ	vô	cùng.	Nội	cũng	dạy	tôi	
sống	lương	thiện	nên	tôi	không	biết	gian	dối	bao	giờ,	cho	dù	túng	thiếu.	
Vì	thế	tôi	luôn	giao	tiền	bạc	cho	chồng	nắm	giữ,	chẳng	bao	giờ	giấu	tiền	
riêng.	Lâu	lâu	tôi	cho	bọn	trẻ	ăn	McDonald	hay	pizza,	KFC	để	chúng	nó	
khỏi	thèm	thuồng,	chồng	tôi	la	rầy	nói	tôi	hoang	phí,	không	biết	tiết	kiệm.	
Nhưng	anh	lại	hút	thuốc	lá	và	uống	bia,	uống	rượu	thừa	mứa,	là	những	
thứ	vừa	có	hại	cho	sức	khỏe,	vừa	hao	tổn	tiền	bạc.	

	 Anh	Sang	thích	tiệc	tùng	liên	miên,	đãi	bạn	bè	bằng	đồ	biển	
thượng	hạng,	nào	là	tôm	hùm,	nào	là	bào	ngư	và	những	thức	ăn	thật	đắt	
tiền.	Đối	với	khách	khứa,	bạn	bè,	anh	là	người	rất	hào	hoa,	tiêu	xài	rộng	
rãi.	Nếu	tôi	có	góp	ý	một	chút,	anh	sẽ	lạnh	lùng	nói:	

 -  Cho người ngoài hay bạn bè ăn thì còn hoài, cho con ăn thì hết!

	 Câu	trả	lời	của	anh	khiến	tôi	thấy	giận	trong	lòng	vì	tôi	nghĩ	anh	
không	quý	các	con.	Tôi	cũng	hết	sức	bất	mãn	khi	thấy	anh	cú	đầu	con	gái,	
la	rầy	nó	hoang	phí	vì	nó	đã	đổ	chút	nước	mắm	còn	dư	lại	vào	bồn	rửa	
chén	khi	dọn	dẹp	bàn	ăn.	Anh	nói:

 - Tại sao mày không biết để dành chén nước mắm đó lại để má 
mày kho thịt hay kho cá?

	 Vậy	mà	biết	bao	lần	khi	dọn	dẹp	bàn	tiệc	tôi	đã	đổ	đi	rất	nhiều	
lon	bia	khui	ra	chỉ	để	uống	một,	hai	hớp	rồi	bỏ	đi.	Tôi	cũng	phải	đổ	đi	rất	
nhiều	ly	rượu	vang	đắt	tiền	còn	đầy	ắp,	và	còn	biết	bao	nhiêu	ly	rượu	
Whisky,	Cognac	hay	XO	còn	dang	dở	mà	bạn	bè	anh	uống	không	nổi	nữa	
vào	cuối	bữa	nhậu	nhưng	anh	vẫn	cố	rót	cho	đầy.	
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	 Có	lần	tôi	nói	với	chồng:

 -  Anh à, chỗ nước mắm này có chút xíu thôi mà, không đủ để em 
kho thịt đâu. 

 - Sao em không biết dùng cái đầu suy nghĩ chút nào hết vậy? Không 
đủ thì đổ vô keo để dành hổng được hay sao?

 - Nhưng mà em có chấm vô rồi, vậy con nó đổ đi cũng phải mà anh.

	 Lời	chưa	dứt,	anh	quắc	mắt	nhìn	tôi,	gằn	giọng:

 - Bây giờ em binh con phải không? Em cãi tôi? Em có muốn cái nhà 
này yên hay là không? 

	 Tôi	co	người	lại	không	dám	cãi.	Coi	như	tôi	không	có	cái	miệng	để	
binh	vực	cho	con,	cho	mình,	nhưng	tôi	ức	lắm.	Cả	chai	nước	mắm	nguyên	
xi	cũng	chỉ	có	vài	đồng,	sá	gì	vài	muỗng	trong	cái	chén	nhỏ	xíu	đó,	vậy	mà	
con	gái	bị	cú	đầu	đau	điếng,	trong	khi	anh	và	bạn	bè	hoang	phí	bao	nhiêu	
là	bia	rượu	và	thức	ăn.	Tôi	ước	gì	mình	có	thể	gào	khóc	lên.	Tôi	xót	con	bị	
đòn	oan	ức	thì	có	gì	sai!	

	 Tánh	anh	Sang	cứ	ngang	bướng	như	vậy	nên	càng	ngày	tôi	càng	
thấy	xa	cách	anh	ấy.	Tôi	biết	mình	yếu	đuối	không	dám	cãi	lời,	nhưng	trái	
tim	tôi	không	phục	tùng,	nó	gào	thét	đòi	một	sự	công	bằng	cho	mấy	đứa	
con.	Tôi	vẫn	ngày	ngày	làm	tròn	bổn	phận	người	vợ,	người	mẹ	trong	gia	
đình	cho	trong	ấm	ngoài	êm	nhưng	lòng	tôi	héo	hắt,	ăn	không	ngon,	ngủ	
không	yên.	Anh	Sang	la	rầy,	hiếp	đáp	tôi	thì	tôi	còn	chịu	được,	nhưng	mỗi	
khi	anh	la	rầy	hay	đánh	mắng	con,	lòng	tôi	như	muối	xát,	đau	đớn	trăm	
bề	mà	tôi	cũng	không	dám	lên	tiếng	can	ngăn.

	 Tôi	chỉ	vui	sống	vì	ba	đứa	con.	Mẹ	con	chúng	tôi	có	những	bí	mật	
riêng	tư	mà	cha	chúng	không	hay	biết.	Khi	anh	Sang	đi	nhậu	nhẹt	với	bạn	
bè	vào	ngày	cuối	tuần	thì	bốn	mẹ	con	tôi	giống	như	những	con	chim	sổ	
lồng,	tự	do	vui	vẻ.	Tôi	cho	chúng	nó	mặc	sức	ăn	những	món	trẻ	con	ưa	
thích	dù	chẳng	béo	bổ	gì	vì	tôi	nhớ	lại	tuổi	thơ	buồn	chán	của	mình	chẳng	
mấy	khi	được	ăn	quà	vặt.	Tôi	để	mặc	cho	chúng	nhảy	nhót	vui	đùa	trong	
tiệm	hay	trên	ghế	sa-lông	cho	đến	khi	chúng	mệt	nhoài.	Chúng	sẽ	than	
bị	chảy	mồ	hôi,	đòi	mua	kem	ăn	và	tôi	sẽ	cho	chúng	dắt	nhau	sang	mấy	
quán	gần	đó	mua	kem,	mua	bánh	ngọt	hay	kẹo	ăn.	Chút	niềm	vui	trẻ	thơ	
ấy	sẽ	khiến	chúng	ôm	chầm	lấy	tôi,	đôi	mắt	sáng	long	lanh	và	chúng	vui	
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sướng	nói:	Má ơi, cám ơn má!

	 Thỉnh	thoảng	anh	Sang	đi	câu	cá	với	bạn	2,	3	ngày	không	về	nhà	
thì	buổi	chiều	thứ	Bảy	và	Chúa	Nhật	tôi	đóng	cửa	tiệm	sớm	rồi	dắt	con	
ra	công	viên	chơi.	Nếu	trời	nóng,	tôi	cho	chúng	nó	ra	vườn	sau	nhà	chơi	
súng	bắn	nước,	thậm	chí	lấy	vòi	nước	giả	làm	mưa	cho	chúng	tắm	mưa	
nhân	tạo.	Tôi	sẽ	cho	chúng	mặc	sức	chơi	đùa	trong	khu	Playland	của	 
McDonalds,	hoặc	tôi	sẽ	vào	bếp	làm	bánh	và	cho	bọn	trẻ	mút	những	
chiếc	muỗng	dính	đầy	kem.	Chúng	sẽ	ăn	bánh	no	bụng	thay	cho	cơm	nếu	
chúng	thích	như	vậy.	Tôi	biết	lâu	lâu	cho	chúng	ăn	uống	như	vậy	chẳng	
tổn	hại	gì	cho	sức	khỏe,	nhưng	tôi	cũng	mắng	yêu:	

 -  Đứa nào chỉ ăn bánh, không ăn cơm thì đừng than với má nếu 
bị đau bụng nghe chưa. 

	 Đến	tối,	mấy	mẹ	con	ôm	nhau	ngủ	chung	giường	sau	khi	đã	bày	
ra	đủ	thứ	trò	chơi,	coi	phim	hoạt	hình	và	ăn	bắp	rang.	Khi	bọn	trẻ	ngủ	say,	
tôi	sẽ	lẻn	ra	phòng	ngoài	để	dọn	dẹp	và	lau	gọn	mọi	thứ.	Đó	là	giờ	phút	
hạnh	phúc,	vui	vẻ,	và	cũng	là	bí	mật	của	riêng	mẹ	con	chúng	tôi.	Thật	
tình	tôi	không	muốn	làm	gì	lén	lút	hay	dấu	diếm	chồng,	nhưng	anh	quá	
khắt	khe	nên	khi	anh	có	mặt	ở	nhà	chẳng	ai	thấy	tự	do.	Mấy	đứa	nhỏ	chỉ	
quanh	quẩn	ở	căn	phòng	nhỏ	phía	sau	tiệm	video	mãi,	rất	tội	nghiệp.	

	 Khi	chồng	tôi	có	nhà,	mấy	mẹ	con	lại	đi	vào	quỹ	đạo	của	anh	ấy	
trong	nỗi	lo	sợ	không	biết	khi	nào	anh	sẽ	nổi	giận	và	đập	phá	trong	nhà	
hay	đánh	mắng	con.	Mấy	đứa	nhỏ	dần	dần	học	được	cách	truyền	thông	
bằng	ánh	mắt	với	nhau	và	với	mẹ.	Chúng	mau	chóng	hiểu	được	ý	mẹ	chỉ	
bằng	một	ánh	nhìn	một	nhanh	như	tia	chớp.	Như	thế	đó,	mấy	đứa	nhỏ	sẽ	
biết	ý	mẹ	muốn	truyền	đạt	điều	gì,	và	chúng	sẽ	cố	sức	làm	cho	cha	chúng	
vui	vẻ	để	đừng	xảy	ra	một	cơn	giận	vô	cớ	trong	gia	đình.	Tình	cảm	chúng	
tôi	bị	tổn	thương	nặng	nề	vì	chúng	tôi	lúc	nào	cũng	cảnh	giác	như	thể	
mọi	niềm	vui	và	nỗi	buồn	của	gia	đình	nằm	trong	từng	cái	cau	mày	hay	nụ	
cười	của	người	chồng,	người	cha	trong	nhà.

	 Tình	cảm	cha	con	giữa	anh	và	các	con	cũng	rạn	nứt	nhiều	theo	
thời	gian,	nhất	là	đứa	con	trai	lớn.	Kỳ	nghỉ	học	mùa	đông	vào	năm	Quốc	
Anh	khoảng	13	tuổi,		chồng	tôi	kêu	nó	đi	theo	để	ráp	tủ	trưng	bày	cho	
tiệm	bán	hàng	của	khách.	Anh	nói:

 -  Con lớn rồi, tập làm công chuyện với ba rồi học nghề luôn. Kỳ 
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này ba cho thợ nghỉ để mày phụ ba rồi ba cho tiền để dành. 

	 Quốc	Anh	mừng	lắm,	hãnh	diện	được	đi	theo	ba	để	phụ	giúp	lặt	
vặt.	Sáng	sớm,	nó	hí	hửng	thay	quần	áo,	khệ	nệ	giúp	ba	đem	đồ	nghề	ra	
xe	rồi	chào	mẹ	để	đi	làm	với	ba.	Đôi	mắt	nó	sáng	lóng	lánh	niềm	vui.	Tôi	
cũng	thấy	vui,	mong	rằng	hai	cha	con	sẽ	có	sự	thông	hiểu	và	gắn	bó	tình	
cảm	khi	cùng	làm	việc	chung.	Chiều	hôm	đó,	anh	Sang	lái	xe	về	tiệm	video	
một	mình.	Tôi	chưng	hửng	hỏi	anh:

 -  Bữa nay anh đi làm có mệt lắm không? Quốc Anh đâu rồi mà 
em không thấy vậy anh?

	 Anh	lầm	lì	không	trả	lời.	Nhìn	nét	mặt	của	anh,	tôi	cũng	chẳng	
dám	hỏi	thêm	nhưng	trong	bụng	tôi	bắt	đầu	đánh lô-tô.	Tôi	thầm	than	
trong	lòng,	biết	chắc	hai	cha	con	đã	xảy	ra	chuyện	rồi.	Nửa	tiếng	đồng	hồ	
sau,	tiệm	bắt	đầu	vắng	khách.	Tôi	rón	rén	hỏi	anh	lần	nữa:	

 -  Anh à, có chuyện gì vậy? Sao em không thấy Quốc Anh về với anh?

 - Em còn nhắc tới cái thằng mất dạy đó là anh đập bể cái tiệm 
này luôn à nghen.

	 Tôi	nghẹn	ngào	không	dám	hỏi	thêm	khi	anh	quắc	mắt	lườm	tôi.	
Nhìn	ra	ngoài,	trời	mùa	đông	nên	sụp	tối	rất	nhanh,	mưa	lất	phất	rơi	theo	
từng	cơn	gió	lạnh	buốt.	Nghĩ	tới	con,	tôi	lén	lau	nước	mắt!	Lát	sau,	không	
chịu	đựng	nổi,	tôi	hỏi	chồng	tôi	lần	nữa.	Anh	nói	trên	đường	về,	anh	đuổi	
nó	xuống	xe	giữa	đường.	Anh	bực	mình	vì	Quốc	Anh	không	biết	làm	theo	
cách	ăn	ý	với	anh	như	mấy	người	thợ	phụ	khác	nên	chẳng	phụ	giúp	được	
nhiều.	Công	việc	không	xong	như	anh	đã	hoạch	định	nên	ngày	mai	anh	
phải	quay	trở	lại	thêm	lần	nữa	để	làm.	Tôi	năn	nỉ:

 - Anh bớt giận đi mà. Con mới theo anh làm công chuyện lần đầu 
thì làm sao biết ý anh được. Mình tập cho con lần lần rồi nó mới quen 
việc, nha anh. Như em lúc đầu ra tiệm cũng lụp chụp hết sức. Chừng 5, 6 
người khách vô tiệm mình một lượt là em cũng quýnh quáng lên.

 - Bởi vậy mới chán! Còn bày đặt nói gì nữa đây? Cả mẹ lẫn con 
đều ngu ngốc như nhau!

	 Tôi	năn	nỉ	mãi	anh	mới	nói	anh	đã	đuổi	Quốc	Anh	xuống	xe	ở	
khúc	đường	nào.	Anh	cũng	biết	tôi	nóng	lòng	đi	đón	con	nên	anh	chặn	
đầu	trước:
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 - Anh cấm em đi tìm nó bây giờ nghen. Cứ để cho nó ở ngoài 
đường thêm vài tiếng đồng hồ nữa cho nó biết thân. 

	 Tôi	đau	lòng,	xót	con	lắm	mà	không	biết	làm	sao.	Tôi	biết	trong	túi	
Quốc	Anh	không	có	tiền.	Sáng	nay	nó	cũng	không	đem	áo	khoác	dầy.	Thời	
gian	đó	điện	thoại	cầm	tay	chưa	phổ	biến	như	bây	giờ,	chỉ	thịnh	hành	loại	
“walkie	talkie”.	Tay	tôi	mân	mê	chùm	chìa	khóa	xe	trong	khi	bên	tai	tôi	
anh	Sang	gầm	lên:

 - Em mà dám bước ra xe đi tìm nó bây giờ là anh đập xe tan tành 
luôn à nghen. Anh đã nói là mặc kệ nó mà!

	 Thường	khi	nếu	về	sớm	thì	chồng	tôi	ghé	tiệm	video	chừng	nửa	
tiếng	rồi	về	nhà	trước	để	tắm	rửa,	uống	bia	lai	rai	chờ	tôi	về,	nhưng	hôm	
ấy	anh	cố	tình	ở	lại	để	không	cho	tôi	đi	tìm	Quốc	Anh.	Trời	tối	hẳn	khi	đến	
giờ	đóng	cửa	tiệm.	Mưa	càng	lúc	càng	nặng	hạt.	Lòng	tôi	xốn	xang	như	
thiêu	đốt.	Tôi	năn	nỉ	chồng:

 - Anh chở hai đứa nhỏ về trước dùm em được không anh. Anh 
cho em đi tìm Quốc Anh. Con nó không biết đường về nhà đâu. Nó cũng 
không đem theo tiền đi xe. Mưa lớn như vầy mà trời lại tối, rủi có chuyện 
gì xảy ra thì mình ân hận anh à.

	 Lúc	anh	Sang	cho	tôi	đi	thì	trời	đã	tối	đen	và	mưa	lạnh	buốt.	
Tôi	lái	xe	đi	tìm	con	mà	hai	hàng	nước	mắt	nhạt	nhòa.	Tôi	sẽ	chẳng	bao	
giờ	quên	được	buổi	tối	hôm	đó.	Mưa	rơi	trên	kiếng	xe	mà	cái	cần	quạt	
nước	không	quạt	hết	kịp,	lại	thêm	nước	mắt	tôi	cứ	trào	ra,	cản	tầm	nhìn	
con	đường	trước	mặt.	Đèn	đỏ,	rồi	đèn	xanh,	tôi	đi	qua	bao	nhiêu	ngã	tư	
đường,	bao	nhiêu	dãy	phố	tôi	cũng	không	biết.	Đôi	mắt	tôi	cứ	láo	liên	
nhìn	hai	bên	vệ	đường	trong	khi	trái	tim	tôi	gào	thét	gọi	tên	con.	Tuổi	
thiếu	niên	còn	dại	khờ	và	bồng	bột,	có	bao	giờ	nó	giận	quá	mất	khôn	mà	
nhào	ra	đường	hay	không?	

	 Ơn	trời!	Tôi	tìm	được	Quốc	Anh	sau	gần	cả	tiếng	đồng	hồ	lái	xe	
đi	đi	lại	lại	trên	những	khúc	đường	anh	Sang	nói.	Con	trai	tôi	vào	trong	xe	
mà	thân	hình	ướt	đẫm,	môi	tím	tái,	nó	run	vì	lạnh	và	đói,	đôi	mắt	đỏ	hoe.	
Nó	khóc:

 - Mai mốt con không đi làm phụ ba nữa đâu. Hồi trưa ba kêu con 
đưa cái búa thì con đưa cái búa, nhưng ba lại nói không phải. Ba đổ thừa 
là con không biết ý của ba. Ba nói con nhìn cách ba làm tới đâu thì phải 
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biết đưa đồ nghề gì tiếp theo, cho dù là miệng ba nói đưa cái búa nhưng 
con phải hiểu ý ba mà đưa cho đúng đồ. Suốt ngày hôm nay ba cứ chửi 
con là đồ ngu như heo như bò. 

	 Từ	đó	tình	cảm	hai	cha	con	lại	càng	xa	cách.	Nhưng	trong	cái	rủi	
cũng	có	cái	may.	Quốc	Anh	ngày	càng	chăm	học	và	học	rất	giỏi.	Mai	Anh	
nói	lại	với	tôi	Quốc	Anh	tâm	sự	rằng	nó	quyết	chí	học	thiệt	giỏi	để	sau	này	
lập	sự	nghiệp	riêng,	không	bao	giờ	phải	làm	việc	chung	với	ba	nữa!

	 Mai	Anh,	con	gái	lớn	của	chúng	tôi	lập	gia	đình	được	ba	năm	nay	
và	có	một	con	gái	hai	tuổi.	Hai	tuần	trước	nó	dắt	bé	Kim	về	nhà	với	vết	
bầm	tím	trên	gò	má.	Nó	nói	mấy	đứa	nhỏ	hàng	xóm	chơi	banh	rủi	ro	liệng	
trúng	vô	mặt	nó.	Tôi	không	tin,	gặng	hỏi	mãi	Mai	Anh	thú	thật	lần	này	bị	
chồng	đánh	không	phải	là	lần	đầu	tiên.	Vợ	chồng	nó	thường	cãi	nhau	vì	
chồng	nó	ghiền	bài	bạc	và	chơi	cá	ngựa.	Mai	Anh	xin	vợ	chồng	tôi	cho	mẹ	
con	nó	ở	lại	nhà	một	thời	gian.	Chồng	tôi	không	bằng	lòng.	Anh	nói	con	
gái	đã	gả	đi	rồi	là	thuộc	về	nhà	chồng,	anh	không	muốn	con	rể	hay	gia	
đình	chồng	tới	mắng	vốn	thì	rất	mất	mặt.	Tôi	xót	xa	hỏi	Mai	Anh:	

 -  Sao bấy lâu nay con không cho má biết là con khổ như vầy?

  -  Má cũng khổ bao lâu nay với ba rồi, con không muốn má buồn 
khổ thêm vì chuyện của con.

	 Tôi	chỉ	còn	biết	thở	dài,	ứa	nước	mắt	vì	thương	con,	thương	
cháu.	Đúng	vậy,	Mai	Anh	cũng	giống	như	tôi.	Nó	đã	lớn	lên	trong	gia	đình	
mà	người	vợ	không	được	tôn	trọng,	luôn	bị	chồng	xem	thường.	Oái	ăm	
thay,	chúng	tôi	tin	tưởng	rằng	việc	quên	mình	để	chiều	chuộng,	hầu	hạ	và	
phục	tòng	chồng	là	lẽ	đương	nhiên.	Phận	đàn	bà	như	chúng	tôi	thường	
cắn	răng	chịu	đựng,	xem	việc	bị	chồng	bắt	nạt	là	những	bí	mật	của	gia	
đình	cần	được	che	dấu	càng	kín	càng	tốt.	

	 Tôi	năn	nỉ	anh	Sang	cho	Mai	Anh	ở	lại	nhà	vài	tuần	lễ	để	tôi	có	
thời	gian	tìm	cách	nói	chuyện	phải	trái	với	con	rể.	Anh	nhất	định	không	
chịu.	Suốt	buổi	chiều	hôm	ấy,	vợ	chồng	tôi	rầy	rà	nhau	chuyện	có	cho	Mai	
Anh	đem	con	về	ở	hay	không.	Mai	Anh	nghe	được	nên	có	ý	buồn	lắm.	Nó	
chỉ	ngủ	lại	một	đêm	rồi	bồng	con	về.

	 Chiều	nay	khi	nấu	cơm	trong	bếp,	vợ	chồng	Mai	Anh	lại	cãi	nhau.	
Không	biết	hai	đứa	cãi	nhau	gay	cấn	tới	cỡ	nào	mà	con	rể	tôi	tức	giận	
nhào	tới	hất	nguyên	chảo	cá	đang	chiên	trên	bếp	vào	người	Mai	Anh.		
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	 Bé	Kim	đang	quấn	quýt	dưới	chân	mẹ	nên	cũng	bị	dầu	ăn	và	cá	
văng	vào	người,	nặng	nhất	là	vào	phía	mắt	bên	trái.	Hai	mẹ	con	nó	được	
đưa	vào	bệnh	viện.	Giờ	thì	mẹ	một	nơi,	con	một	nẻo.	Mai	Anh	khóc	sướt	
mướt,	năn	nỉ	tôi	sang	bệnh	viện	nhi	đồng	trông	chừng	con	cho	nó	trong	
lúc	nó	được	điều	trị	vết	phỏng	ở	bệnh	viện	khác.

	 Người	ta	thường	nói	giây	phút	chờ	đợi	là	những	thời	khắc	dài	
như	cả	thế	kỷ,	quả	thật	không	sai	chút	nào.	Trong	phòng	đợi	ở	bệnh	viện,	
thời	khắc	chờ	đợi	cuộc	phẫu	thuật	kết	thúc	dường	như	kéo	dài	đến	vô	
tận.	Thần	kinh	tôi	tê	liệt,	tôi	đấm	ngực	ăn	năn,	tự	trách	sao	mình	hèn	hạ	
và	mềm	yếu	không	dám	binh	vực,	che	chở	cho	con,	cho	cháu	để	chúng	nó	
phải	rơi	vào	thảm	cảnh	hôm	nay.	Tôi	ôm	mặt	khóc	mà	trong	lòng	không	
ngừng	tiếng	vang:	

 -  Mai Anh ơi, má xin lỗi con. Bé Kim ơi, ngoại xin lỗi con. Tất cả  
là tại bà ngoại. Ngoại bất lực, ngoại không che chở, bảo vệ cho mẹ con 
của con!

 

 Từ khi còn rất bé, tôi đã được dạy dỗ để tin rằng phục vụ chồng 
là nhiệm vụ duy nhất của người vợ trong gia đình, rằng hôn nhân đổ vỡ 
là điều hết sức tồi tệ, xấu xa và nhục nhã. Tôi bám víu vào sự tin tưởng 
nơi kiếp luân hồi và việc mình đã gây nghiệp chướng ở kiếp trước để biện 
minh cho những cơn giận dữ hết sức vô lý cùng hành vi bạo ngược của 
chồng tôi, cho việc mình bị hành hạ và đánh đập. 

 Nhiều lúc tôi cứ nghĩ có lẽ kiếp trước tôi nợ chồng tôi nhiều lắm 
nên kiếp này tôi phải cố gắng sống với anh ấy để trả cho hết nợ. Tôi chấp 
nhận và buông xuôi theo giòng đời vì không thấy con đường nào khác để 
giải thoát chính mình khỏi cảnh khổ trong gia đình suốt những tháng năm 
qua. 

 Nhưng còn Mai Anh và bé Kim thì sao? Chúng nó đã làm gì để 
phải chịu những thương tích đó? Chúng nó còn trẻ, còn cả một cuộc đời 
và tương lai trước mặt. Tôi không muốn con gái và cháu ngoại lại cũng rơi 
vào thảm cảnh như mình! Tôi phải làm sao đây?
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Câu Chuyện Của 

Nguyễn Thanh Hiền
 

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ TOÀN CẦU 
VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

 
Bạo Hành trong gia đình có thể đưa đến sự hủy phá gia 

đình, nhưng ảnh hưởng của nó trên toàn cộng đồng và xã 
hội còn sâu đậm hơn:

• Cứ một trong bốn người phụ nữ tường thuật đã từng 
bị bạo hành trong đời mình.

• Hằng năm, có khoảng 2 triệu người bị thương tích 
và khoảng 1,300 trường hợp tử vong xảy ra vì bạo 
hành trong gia đình.

• Bạo hành gia đình xảy ra ở tất cả mọi văn hóa, tôn 
giáo, địa vị xã hội và chủng tộc.

• Từ 25% - 35% của tất cả những ca khẩn cấp trong 
nhà thương là những trường hợp phụ nữ bị bạo hành 
gia đình.

• Khoảng 25% - 45% phụ nữ bị bạo hành trong lúc 
mang thai. Một phụ nữ đang mang thai bị bạo hành 
có nguy cơ sanh con nhỏ gấp bốn lần hoặc nguy cơ 
bị hư thai gấp đôi.
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• 33% những phụ nữ bị bạo hành bị những chứng 
bệnh có liên quan đến bệnh lo lắng thái quá  
hoặc trầm cảm. 26% của những người thử tự tử là 
nạn nhân của bạo hành gia đình.

• 26% những trường hợp phụ nữ bị nhập viện do bệnh 
tâm thần có tiền sử bị bạo hành gia đình. 

• Tính trên toàn cầu, thủ phạm của khoảng 38% những 
vụ ám sát phụ nữ là người phối ngẫu hoặc chồng của 
họ.

Tài liệu tham khảo:

http://www.clicktoempower.org/domestic-violence-facts

http://www.strengthenoursisters.org/domestic_violence_
statistics.html

WHO violence against women, fact sheet 239
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Nguyễn Thanh Hiền
  

Mỗi con người quanh chúng ta đều có một nỗi buồn nào đó. 
Rất có thể họ không đính chúng trên tay áo mình, nhưng nếu 
ta nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy được nỗi buồn của họ.  

(Taraji	P.	Henson)
 

	 Giờ	đây	khi	nhớ	về	tuổi	thơ,	ký	ức	của	tôi	về	người	mẹ	ruột	hoàn	
toàn	là	con	số	không	to	tướng.	Khi	tôi	lên	bốn	tuổi	thì	mẹ	tôi	qua	đời.	Sau	
đó	tôi	có	mẹ	kế.	Năm	tôi	gần	lên	sáu	tuổi	thì	em	trai	của	tôi	ra	đời.	Mẹ	kế	
tôi	còn	sinh	thêm	ba	lần	nữa.	Tổng	cộng	lại,	tôi	có	hai	em	trai	và	hai	em	
gái.	Nếu	cô	Hoàng	không	nhắc	nhở	mỗi	khi	tôi	tấm	tức	khóc	vì	bị	mẹ	kế	
đánh	đòn	oan,	thì	tôi	cũng	quên	mình	không	phải	là	con	ruột	của	bà.	

	 Cô	Hoàng	là	em	bà	con	của	ba	tôi.	Chồng	cô	tử	trận,	cô	lại	không	
có	con	và	cũng	chẳng	còn	người	thân	nào	khác.	Cô	cũng	nghèo,	không	
có	chỗ	nương	thân	nên	cô	được	bà	nội	đem	về	nuôi	để	phụ	giúp	việc	
nhà.	Sau	khi	bà	nội	mất,	cô	vẫn	ở	chung	nhà	với	ba	mẹ	tôi.	Cô	Hoàng	dù	
thương	tôi	đến	đâu	chăng	nữa,	cũng	chẳng	thể	nói	giúp	tôi,	vì	dù	là	em	
bà	con	của	ba	tôi,	cô	cũng	chỉ	là	phận	ăn	nhờ	ở	đậu	trong	nhà.

	 Điều	đáng	tiếc	nhất	trong	đời,	là	mẹ	tôi	qua	đời	quá	sớm	để	tôi	
không	được	hưởng	tình	thương	của	mẹ.	Điều	ước	thứ	nhất	của	tôi,	đó	là	
ước	chi	tôi	được	làm	con	ruột	của	mẹ	kế	tôi.	Có	lần	tôi	nói	cho	cô	Hoàng	
nghe,	cô	bật	cười	hỏi	lại:	

 -  Sao con không ước là mẹ con đừng chết sớm quá? 

 -  Con không nhớ gì về mẹ ruột, cũng không biết sống với mẹ ruột 
có được sung sướng hay không, nhưng con thấy mẹ kế thương và quý các 
em, tụi nó đều sống sung sướng. 

	 Cô	Hoàng	liền	ngưng	cười	rồi	ngậm	ngùi	thở	dài.	Ánh	mắt	thương	
cảm	của	cô	nhìn	tôi	như	có	long	lanh	nước	mắt.	Thật	vậy,	mẹ	kế	của	tôi	
rất	thương	con	và	lo	cho	con	ăn	học	đàng	hoàng.	Đó	là	điểm	son	nổi	bật	
mà	mỗi	khi	nhớ	về	bà,	tôi	vẫn	vô	vàn	ngưỡng	phục.	
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	 Năm	tôi	học	hết	lớp	năm	thì	mẹ	kế	của	tôi	không	cho	tôi	đi	học	
nữa.	Bà	nói	nhà	neo	người,	tôi	phải	ở	nhà	giúp	trông	chừng	các	em	để	
cô	Hoàng	rảnh	tay	đôi	chút	mà	phụ	bà	trông	chừng	quán	cháo	lòng,	cơm	
tấm	của	gia	đình.	Tôi	thích	đi	học	để	lớn	lên	làm	cô	giáo,	nhưng	khi	xin	ba	
cho	tôi	tiếp	tục	học	lên	trung	học	thì	ba	lại	khuyên	tôi	phải	biết	nghe	lời	
mẹ	kế.	Vậy	là	giấc	mơ	được	vào	trung	học	để	mặc	áo	dài	trắng	đi	học	của	
tôi	chỉ	mãi	mãi	là	một	giấc	mơ.	

	 Mẹ	kế	của	tôi	không	hay	mắng	chửi	theo	kiểu	chửi mất gà,	nhưng	
bà	thường	cú	vào	đầu	tôi	đau	điếng.	Các	em	té	ngã,	quần	áo	lấm	lem,	hoặc	
bất	cứ	việc	gì	xảy	ra	như	các	em	làm	vỡ	cái	chén,	cái	bát	bà	cũng	đổ	tội	cho	
tôi.	Vì	vậy,	bị	bạt	tai	hay	ăn	chổi	lông	gà	của	mẹ	kế	là	chuyện	bình	thường.	

	 Ngày	tháng	dần	trôi	qua	nhưng	trong	tôi	cũng	chẳng	có	ước	mơ	gì	
đặc	biệt	nữa.	Mấy	đứa	em	của	tôi	đều	ngoan	ngoãn	và	chăm	học,	nhưng	
chúng	không	gần	gũi	tôi	nhiều	vì	khoảng	cách	tuổi	tác.	Mỗi	khi	giặt	đồng	
phục	cho	các	em	đi	học,	tôi	vẫn	thường	ước	mình	nhỏ	lại	và	được	mẹ	cho	
đi	học	như	các	em.	Trong	khi	hai	em	gái	dù	lớn	nhưng	chưa	hề	biết	làm	
việc	gì	trong	nhà	và	ngày	ngày	mặc	áo	dài	trắng	thướt	tha	đến	trường	thì	
tôi	ngán	ngẩm	vật	lộn	với	đám	lòng	heo	nhầy	nhụa,	chậu	tiết	đặc	quánh	
và	những	rổ	xương	heo,	bì	heo	to	đùng.	Tôi	thấy	tủi	thân	vô	cùng	nhưng	
chẳng	biết	than	thở	với	ai.	

	 Theo	tôi	suy	nghĩ,	bán	thức	ăn,	có	lẽ	không	món	ăn	nào	đem	lại	
nhiều	lợi	nhuận	bằng	bán	cháo.	Thấy	mẹ	kế	tôi	đếm	tiền	mà	tôi	càng	tủi	
thân	hơn	vì	tôi	có	được	đồng	lương	nào	đâu?		Quán	cháo	lòng	và	cơm	
tấm	của	gia	đình	tôi	rất	đắt	khách,	nhưng	điều	đó	không	làm	cho	tôi	vui	
sướng,	vì	nó	chỉ	đơn	giản	đồng	nghĩa	với	việc	tôi	phải	làm	việc	luôn	tay	từ	
sáng	sớm	đến	tối	khuya.	

	 Sớm	tinh	mơ	tôi	phải	hầm	xương,	làm	dồi	heo,	luộc	đồ	lòng.	Sau	
đó	lại	tiếp	cô	Hoàng	và	mẹ	kế	dọn	cửa	hàng,	rồi	đi	chợ	thêm,	nấu	ăn	cho	cả	
nhà.	Làm	xong,	tôi	quay	về	quán	để	mẹ	kế	sai	vặt	và	rửa	nồi	niêu,	chén	bát	
suốt	ngày.	Tối	khuya	về	nhà	tôi	lại	phải	lau	nhà,	giặt	quần	áo	cho	cả	nhà	và	
sửa	soạn	các	thứ	cho	ngày	hôm	sau.	Cũng	là	con	trong	gia	đình,	nhưng	tôi	
chẳng	khác	nào	đứa	ở	đợ.	Trong	thâm	tâm	tôi	chỉ	mong	được	thoát	ra	khỏi	
gia	đình	này,	khỏi	cuộc	sống	thiếu	tình	thương	mà	dư	thừa	sự	vất	vả.

	 Vì	những	lý	do	đó	nên	khi	có	người	đánh	tiếng	mối	mai	anh	Phú	
cho	tôi	thì	tôi	ưng	thuận	ngay	lập	tức.	Tôi	cũng	chẳng	biết	nhiều	về	anh	
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và	gia	đình	anh.	Tôi	chưa	biết	yêu,	và	cũng	chẳng	cần	tình	yêu	để	đi	lấy	
chồng.	Tôi	chỉ	mong	tìm	một	điểm	tựa	để	thoát	ly.	Ba	tôi	nói	con	gái	có	lứa	
có	thì,	gặp	nơi	tử	tế	thì	gả	chồng	là	hợp	lẽ.	Mẹ	kế	của	tôi	dù	không	vui	lòng	
khi	mất	đi	một	người	làm	việc	đắc	lực	cho	gia	đình,	nhưng	bà	cũng	chẳng	
có	lý	do	chính	đáng	để	chối	từ	cuộc	hôn	nhân	này.	Khách	ra	về,	ba	hỏi	tôi	
có	bằng	lòng	hay	không	thì	tôi	gật	đầu	ngay	không	chút	ngại	ngần.	Vậy	là	
việc	lấy	chồng	của	tôi	được	hai	bên	gia	đình	sắp	đặt	trong	vài	tuần	lễ.

	 Về	nhà	chồng,	tôi	thấy	mừng	vì	mẹ	chồng	tôi	cũng	hiền	và	tốt	
bụng.	Cha	chồng	tôi	đã	qua	đời	từ	sáu	năm	trước.	Anh	Phú	có	hai	người	
chị	gái,	và	vì	là	con	trai	út,	lại	cũng	là	con	trai	duy	nhất	của	gia	đình	nên	
anh	được	miễn	dịch.	Trong	cả	họ	hàng	bên	chồng	tôi,	anh	Phú	là	con	cưng	
và	là	cháu	đích	tôn	của	một	giòng	họ	sinh	toàn	con	gái,	hiếm	hoi	con	trai.	
Mẹ	chồng	tôi	và	các	chị	rất	cưng	chiều	anh	Phú	nên	anh	muốn	gì	được	
nấy	vì	anh	cũng	là	người	đàn	ông	duy	nhất	trong	nhà.	

	 Làm	vợ	anh	rồi	tôi	mới	biết	anh	có	nhiều	tật	xấu,	dễ	nóng	giận	
và	thích	nhậu	nhẹt.	Anh	được	mọi	người	chiều	chuộng	đã	quen	nên	anh	
cũng	xem	thường	tôi,	đối	xử	với	tôi	theo	kiểu	“chồng	chúa,	vợ	tôi”.	Anh	
chẳng	có	nghề	nghiệp	gì,	chỉ	phụ	giúp	mẹ	chồng	tôi	đi	lấy	hàng	và	đưa	
đón	mẹ	ngày	hai	buổi	vì	mẹ	chồng	tôi	có	sạp	vải	ở	chợ.	Thời	gian	còn	lại,	
anh	ra	quán	uống	cà	phê,	tán	gẫu	với	bạn	bè,	đánh	bài,	nhậu	nhẹt.

	 Mỗi	ngày	tôi	đi	chợ,	nấu	cơm,	giặt	quần	áo	rồi	lau	dọn	nhà	cửa.	
Những	việc	này	tôi	làm	đã	quen	nên	chẳng	thấy	nặng	nhọc	gì.	Sau	khi	
làm	xong	mọi	việc,	tôi	đem	cơm	ra	sạp	hàng	cho	mẹ	chồng	ăn	và	tiếp	bà	
buôn	bán	đến	chiều	tối.	Mẹ	chồng	rất	yêu	quý	tôi	khi	thấy	tôi	chăm	chỉ,	
siêng	năng	làm	mọi	việc	trong,	ngoài.	Cuộc	sống	của	tôi	trong	thời	gian	ấy	
cũng	được	xem	là	khá	hạnh	phúc	vì	tôi	có	được	tình	thương	từ	người	mẹ	
chồng	hiểu	biết.	

	 Thương	mẹ	chồng,	nhưng	tôi	không	thấy	yêu	chồng	chút	nào.	
Thay	vì	là	một	người	con	hiếu	thảo,	một	người	chồng	bảo	bọc	vợ,	anh	
Phú	lại	thường	bắt	tôi	và	mẹ	đưa	tiền	cho	anh	đánh	bài	và	nhậu	nhẹt.	
Nhiều	đêm	anh	về	đến	nhà	rất	khuya	trong	men	rượu	nồng	nặc.	Nếu	tôi	
đã	ngủ	rồi	thì	anh	cũng	dựng	đầu	tôi	dậy,	bắt	lỗi	tôi	rằng	chồng	chưa	về	
đến	nhà	tại	sao	vợ	không	thức	để	chờ	cửa	mà	lại	dám	đi	ngủ	trước.	

	 Nếu	hôm	nào	tôi	pha	chanh	nóng	và	nấu	cháo	đậu	xanh	để	sẵn	
cho	anh	giã	rượu,	thì	anh	sẽ	làm	ngược	lại.	Anh	sẽ	đòi	uống	nước	đá	

DV Book_Our Stories.indd   60 28/01/2015   12:06:31 PM



61

chanh,	ăn	chè	hạt	sen.	Nếu	tôi	nấu	món	này,	thì	anh	đòi	món	khác	khiến	
khuya	nào	tôi	cũng	lục	đục	trong	bếp	cả	tiếng	đồng	hồ.	Có	những	khuya,	
khi	nấu	xong	món	ăn	anh	Phú	muốn,	bưng	vào	phòng	thì	thấy	anh	đã	ngủ	
vùi.	Nếu	tôi	không	đánh	thức	anh	lên	để	ăn	thì	sáng	hôm	sau	anh	sẽ	mắng	
mỏ	là	tôi	để	cho	anh	đói	mà	ngủ	vùi	trong	cơn	say	nên	anh	bị	bịnh.	Còn	
nếu	đánh	thức	anh	lên	thì	anh	sẵn	sàng	cho	tôi	một	đạp,	nói	tôi	sao	khó	
chịu,	rầy	rà	không	để	anh	ngủ	cho	ngon.	Đôi	lúc	mẹ	chồng	tôi	lắc	đầu,	nói:	

 -  Thằng Phú lấy vợ rồi sanh giặc, làm khó vợ con chi không biết. 

	 Nói	là	nói	vậy,	nhưng	mẹ	chồng	tôi	cũng	cưng	chiều	anh	đã	quen	
và	cũng	sợ	anh	nên	bà	chẳng	la	rầy	anh	tiếng	nào.

	 Lúc	tôi	lấy	chồng,	ba	và	mẹ	kế	cho	tôi	ba	cây	vàng	làm	của	hồi	
môn.	Cô	Hoàng	cũng	cho	tôi	một	sợi	dây	chuyền	một	lượng	vàng	24.	Về	
nhà	chồng	được	một	tuần	thì	anh	Phú	nói	tôi	đưa	vàng	và	dây	chuyền	cho	
anh	cất	dùm.	Là	cô	dâu	mới	còn	nhiều	bỡ	ngỡ,	tôi	cũng	tin	lời	anh	vì	đó	
là	người	tôi	sẽ	chung	sống	một	đời	nên	tôi	đưa	hết	cho	anh.	Tôi	nào	biết	
anh	đem	của	hồi	môn	ấy	nướng	hết	trong	sòng	bài	trong	vài	tuần	ngắn	
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ngủi.	Lúc	người	chủ	nợ	đến	tận	sạp	hàng	ở	chợ	đòi	nợ,	mẹ	chồng	tôi	và	
tôi	mới	biết	anh	Phú	nợ	sòng	bài	rất	nhiều	tiền.	

	 Tôi	vẫn	còn	nhớ	mãi	cái	đêm	oan	nghiệt	ấy.	Khuya	hôm	đó	anh	về	
nhà	trong	hơi	men	nồng	nặc.	Tôi	nói:

 -  Anh ráng trả nợ cho sòng bài đi chớ đừng để họ làm khó cho 
má, và từ nay anh phải làm lại cuộc đời chớ không được bước chân vào 
nơi đó nữa. 

	 Anh	quắc	mắt	nhìn	tôi,	hỏi	tôi	có	đang	lên	cơn	khùng	hay	không	
mà	ăn	nói	như	điên	như	khùng.	Tôi	nói	rành	rọt:	

 -  Bữa nay chủ nợ tới đòi tiền cho sòng bài. Họ nói anh không trả 
nổi thì má và em phải trả. Nếu không trả nợ thì họ sẽ tính sổ với anh, cho 
anh biết tay.

	 Lén	nhìn	anh,	tôi	chết	điếng	khi	nghĩ	tới	số	vàng	và	sợi	dây	chuyền	
anh	cất	hồi	mới	cưới.	Tôi	giả	vờ	thăm	dò:

 -  Thôi thì anh cứ lấy vàng mà ba mẹ em cho để trả nợ bớt người 
ta cho xong đi, chớ người ta làm khó cho má thì má không buôn bán 
được, rồi mình cũng khó khăn.

	 Anh	liếc	nhìn	tôi	rồi	tần	ngần	hôi	lâu,	anh	nói	xụi	lơ:

 -  Cái đó... anh thua bài lâu rồi. Anh tính lấy cái đó đi gỡ lại vốn, 
nhưng không biết sao cứ xui xẻo thua hoài... giờ đâu còn...

	 Tôi	sững	sờ	rồi	bật	khóc.	Tôi	còn	biết	nói	gì	nữa	đây?	Đó	là	tất	cả	
vốn	liếng	tôi	có	để	gây	dựng	tương	lai	cho	mình,	cho	chồng	và	những	đứa	
con	sau	này.	Tiếng	khóc	của	tôi	khiến	chồng	tôi	bực,	anh	vụt	dậy	tát	tôi	
mấy	cái	nháng	lửa	rồi	xô	tôi	vào	tường.	Anh	chửi	tôi:

 -  ĐM mày, khóc cái gì mà khóc. Tao mà gặp hên thì gỡ lại vốn 
mấy hồi... Có mấy cây vàng chớ nhiều nhặn gì mà khóc.

	 Tôi	ức	lắm	nên	cãi	lại:

 -  Ừa, anh hay lắm, vậy anh trả lại hết cho tôi coi đi. Anh lấy gì mà 
trả cho tôi? Anh đừng làm tàng, nhờ anh nên bây giờ hai vợ chồng là hai 
bàn tay trắng, lấy tiền đâu mà sang sạp hàng riêng?

	 Anh	quay	ra	ngoài,	lấy	xe	gắn	máy	phóng	đi	thật	nhanh.	Khoảng	hai	
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tiếng	đồng	hồ	sau,	cảnh	sát	đến	nhà	gõ	cửa,	báo	cho	mẹ	chồng	và	tôi	biết	
anh	Phú	đâm	chết	một	người	trong	sòng	bài	và	đang	bị	câu	lưu.	Thì	ra	trong	
cơn	say	và	cơn	giận,	anh	đến	sòng	bài	gây	gỗ	rồi	bị	chủ	nợ	đánh.	Trong	lúc	
xô	xát,	anh	cũng	bị	chém	vài	nhát	dao	nhưng	không	vào	chỗ	hiểm.	Oan	
nghiệt	ở	chỗ	là	anh	lỡ	tay	đâm	chết	người	kia	bằng	con	dao	của	họ.

	 Bị	kết	tội	ngộ	sát,	chồng	tôi	bị	tuyên	án	tù	15	năm,	đày	ra	Côn	
Đảo.	Năm	đó	anh	23	tuổi,	còn	tôi	mới	có	22.	Chúng	tôi	mới	lấy	nhau	được	
8	tháng.	Mẹ	chồng	tôi	xuống	sắc	thấy	rõ,	rồi	bà	ngã	bịnh	luôn.	Thời	gian	
chồng	tôi	ra	hầu	tòa	thì	tôi	đang	mang	thai	hai	tháng.	Vài	tháng	sau	chị	
chồng	tôi	trở	thành	góa	phụ	vì	chồng	tử	trận,	chị	đem	con	về	tá	túc	nhà	
mẹ.	Thời	gian	chồng	tôi	thọ	án,	mẹ	chồng	tôi	cứ	trở	bịnh	mãi	không	khỏi,	
rồi	bà	cũng	từ	trần.	Chị	chồng	em	dâu	sống	với	nhau	trong	cảnh	người	thì	
góa	bụa,	người	có	chồng	cũng	chẳng	khác	góa	chồng,	vật	chất	và	những	
xung	đột	nho	nhỏ	trở	thành	nan	đề	trong	cuộc	sống.	Tôi	xin	ba	và	mẹ	kế	
cho	tôi	đem	con	trở	về	để	phụ	quán	cháo,	quán	cơm	như	xưa.	Các	chị	bên	
chồng	cũng	bằng	lòng	cho	tôi	trở	về	nhà	cha	đẻ.

	 Một	năm	sau	thì	tình	hình	chiến	cuộc	leo	thang	mãnh	liệt,	rồi	
sự	sụp	đổ	của	miền	Nam	Việt	Nam	vào	tháng	Tư	năm	1975	đã	giúp	cho	
chồng	tôi	được	tự	do.	Mọi	tù	nhân	tại	Côn	Sơn	được	trả	về	đoàn	tụ	với	
gia	đình,	nhường	khám	đường	lại	cho	việc	giam	giữ	hàng	loạt	sĩ	quan,	
quân	nhân	trong	quân	lực	Việt	Nam	Cộng	Hòa	và	tù	nhân	chính	trị.	Chồng	
tôi	về	nhà	có	tu	tỉnh	chút	ít	và	giúp	việc	làm	ăn	của	gia	đình	tôi.	Nhưng	
rồi	tình	hình	chính	trị	và	kinh	tế	đều	hết	sức	khó	khăn,	nhiều	chuyến	tàu	
vượt	biên	rời	bến	tại	Bà	Rịa,	là	nơi	gia	đình	tôi	đang	sinh	sống.

	 Ba	và	mẹ	kế	của	tôi	quyết	định	đem	gia	đình	vượt	biên.	Lý	luận	
của	ba	tôi	rất	đơn	giản:	Mình ở ngay bến bãi, tội gì không vượt biên, 
trong khi người ta ở mãi tận đâu đâu cũng phải chạy về đây tổ chức.	Và	
thế	là	gia	đình	nhỏ	bé	của	tôi	cũng	được	đi	theo	để	chồng	tôi	phụ	giúp	
trên	tàu,	và	tôi	giúp	trông	chừng	các	em.	Cô	Hoàng	được	chỉ	định	ở	lại	
trông	nhà	và	bán	quán	để	nếu	gặp	trục	trặc	thì	chúng	tôi	có	chỗ	quay	về.

	 Sang	trại	tị	nạn	ở	đảo	Bi-đông	một	thời	gian	ngắn,	chúng	tôi	được	
cho	định	cư	tại	Úc.	Cuộc	đời	chúng	tôi	từ	nay	hoàn	toàn	đổi	mới.	Tôi	băn	
khoăn	nhưng	cũng	mừng	rỡ	khi	đặt	chân	đến	Adelaide.	Trong	cuộc	sống	
hoàn	toàn	xa	lạ	và	mới	mẻ,	vợ	chồng	tôi	cũng	dần	ổn	định.	Chúng	tôi	đi	
làm	cùng	một	xưởng	máy	trong	mười	năm	đầu	sống	tại	Úc.	Sau	khi	công	
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ty	đóng	cửa	thì	vợ	chồng	tôi	ở	nhà	và	tôi	sinh	thêm	hai		đứa	con	trai	nữa.	
Cuộc	sống	của	gia	đình	tôi	giờ	sung	túc,	không	phải	lo	miếng	ăn	hàng	
ngày	và	vợ	chồng	không	phải	vất	vả	như	xưa.

	 Trong	gia	đình,	các	con	lớn	lên	thì	xung	đột	trong	gia	đình	càng	
nhiều.	Anh	Phú	rất	cọc	tánh,	nhất	là	anh	hay	chửi	rủa	và	đánh	con	mà	
chẳng	cần	tra	xét	lý	lẽ	gì	cả.	Anh	thích	nhậu	nhẹt	với	bạn	bè,	tụ	họp	lại	rồi	
bàn	hươu	tán	vượn	những	chuyện	đâu	đâu,	chẳng	bao	giờ	ngó	ngàng	đến	
con	cái	trong	nhà.	

	 Hai	đứa	con	trai	thường	nghịch	ngợm	và	lì	đòn.	Chúng	cũng	
chẳng	quan	tâm	nhiều	đến	việc	học	hành.	Phận	tôi	ngu	dốt,	thương	con	
nhưng	cũng	chẳng	biết	làm	sao	để	dạy	con	học	hành	ngoan	ngoãn	như	
con	người	ta.	Đứa	con	trai	lớn	của	chúng	tôi	bỏ	học	vào	năm	lớp	10,	rồi	
em	của	nó	cũng	lần	lượt	nối	gót	anh	rời	trường	học	mà	tôi	năn	nỉ	mãi	
chúng	cũng	không	nghe	lời.	Chúng	trở	thành	những	đứa	trẻ	lêu	lỏng	
chỉ	trở	về	nhà	vào	giờ	cơm	tối.	Ăn	xong,	chúng	lại	chạy	đi	chơi	với	nhau	
chẳng	giúp	được	chút	việc	gì	trong	nhà.		

	 Ở	bên	nhau	bao	nhiêu	năm,	hầu	như		chồng	tôi	không	bao	giờ	để	ý	
đến	cảm	nhận	của	tôi.	Anh	đối	xử	với	tôi	như	người	để	cho	anh	sai	làm	việc	
nhà,	hầu	hạ	và	chăm	sóc	cho	anh.	Anh	hiếm	khi	cho	tôi	một	chút	ân	cần	
chăm	sóc.	Cả	hai	chúng	tôi	giờ	đây	người	nào	cũng	đã	hai	màu	tóc,	đã	trải	
qua	những	năm	tháng	vất	vả	làm	việc	để	gây	dựng	gia	đình	và	nuôi	con.	

	 Anh	Phú	vẫn	chứng	nào	tật	nấy,	anh	hiếp	đáp	tôi	từ	việc	lớn	đến	
việc	nhỏ.	Tôi	lo	lắng	và	làm	mọi	việc	trong,	ngoài	đã	quen,	nhưng	những	
tháng	ngày	gần	đây	tôi	càng	thấy	mệt	mỏi	với	người	chồng	ngày	càng	khó	
tánh	và	hung	bạo.	Ở	xứ	Úc	chẳng	thiếu	gì	món	ngon	vật	lạ,	anh	ăn	ngon	
đã	quen	miệng	nên	anh	kén	ăn	vô	cùng,	suốt	ngày	chê	bai	thức	ăn	tôi	nấu	
không	vừa	miệng	trong	khi	anh	chẳng	động	tay	động	chân	vào	bếp	giúp	
tôi	bao	giờ.	

	 Thế	nhưng	điều	khiến	cho	tôi	chán	ghét	nhất	trong	đời	sống	hôn	
nhân	ở	tuổi	xế	chiều	là	chồng	tôi	lại	còn	sinh	tật	ghiền	phim	sex.	Anh	
nhậu	ngà	ngà	say	rồi	bắt	tôi	làm	đủ	thứ	trò	trên	giường	mà	tôi	thấy	rất	
ngượng	ngùng	và	bất	mãn.	Không	nghe	lời	anh	thì	anh	dằn	dỗi,	đạp	tôi	té	
từ	trên	giường	xuống	đất	hoặc	dí	mặt	tôi	xuống	nệm	khiến	tôi	ngạt	thở	
chẳng	chút	xót	thương.	Vừa	hành	hạ	tôi,	anh	vừa	rít	tiếng	chửi	tôi	là	“đồ 
đĩ già còn không biết chiều chồng”	khiến	tôi	càng	thấy	tê	tái	hơn	nữa.	

DV Book_Our Stories.indd   64 28/01/2015   12:06:32 PM



65

	 Anh	thường	hăm	dọa	rằng	tôi	không	biết	chiều	anh	thì	anh	sẽ	bỏ	
tôi	về	Việt	nam	lấy	vợ	trẻ	hơn,	đẹp	hơn	khiến	tôi	rất	tủi	thân.	Anh	không	
quý	tôi	sau	nhiều	năm	vất	vả	cùng	anh	gây	dựng	gia	đình,	cũng	chẳng	
thông	cảm	rằng	tôi	đã	bước	vào	thời	kỳ	mãn	kinh	của	người	phụ	nữ	và	
thân	thể	có	nhiều	thay	đổi.	

	 Có	một	khoảng	thời	gian	tôi	quyết	định	ngủ	riêng	nhưng	nhà	lại	
không	có	đủ	phòng	ngủ	nên	tôi	ngủ	trên	ghế	sofa	ngoài	phòng	khách.	Có	
những	khuya	tôi	đang	ngủ	say	thì	anh	Phú	dựng	đầu	tôi	dậy	đòi	chuyện	
chăn	gối.	Tôi	chưa	tỉnh	ngủ	hẳn	thì	anh	chẳng	thèm	nói	tiếng	nào	mà	cứ	
nắm	tóc	tôi	lôi	sềnh	sệch	vào	phòng	ngủ.	Tôi	gượng	lại	không	chịu	thì	anh	
cứ	nắm	tóc	lôi	tôi	đi,	tôi	đau	điếng	tưởng	chừng	như	da	đầu	mình	bị	lột	
vậy.	Tôi	chẳng	dám	kêu	la	tiếng	nào	vì	sợ	các	con	nghe	được	thì	xấu	hổ	vô	
cùng	nên	tôi	nhịn	anh	cho	xong.	

 Có lối thoát nào cho tôi không? Vợ chồng ở với nhau đã hơn 30 
năm, nói đến việc li dị thì tôi không dám, nhưng tiếp tục sống thì tôi cũng 
chẳng vui vẻ hay thấy hạnh phúc. Tôi như người lạc trong rừng chẳng 
thấy lối đi. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy mình vất vả trăm chiều mà đến 
hôm nay vẫn chưa có một ngày vui trọn vẹn. 

 Thứ Năm tuần trước khi uống thuốc trị huyết áp cao, tôi chẳng 
nghĩ ngợi gì nhiều, liền uống một hơi 3, 4 vỉ thuốc. Tôi chỉ muốn trái tim 
mình dịu đi sự đau buồn trong lòng, và rồi tôi sẽ không thức dậy để đối 
diện với nó thêm một lần nữa!

Chị Nguyễn Thanh Hiền là một trong nhiều phụ nữ khác 
thấy mình bế tắc trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc 
với người chồng luôn đối xử với chị như một loại “công 
dân hạng nhì”. Hãy nói chuyện với chúng tôi và tìm sự giúp 
đỡ cụ thể. Bạn có quyền được sống hạnh phúc và được đối 
xử cách tôn trọng.  
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Câu Chuyện Của Trần Thị Lệ Hà
NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ CỦA 

ANH QUỐC VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH 

•  Tại Anh Quốc, hằng năm có khoảng 1.2 triệu người phụ nữ 
Anh bị bạo hành trong gia đình, trong đó bao gồm nửa triệu 
phụ nữ là nạn nhân của bạo hành tình dục.

•  Trong bản báo cáo của Hội Đồng Châu Âu về những nước 
vùng tây Châu Âu, cứ 1 trong 4 người phụ nữ đã từng bị 
bạo hành gia đình trong đời họ. Và cứ hằng năm, có khoảng 
6-10% phụ nữ bị bạo hành gia đình. (2002)

•  Bạo hành gia đình có mức tái diễn tội phạm cao nhất so với 
tất cả những tội hình sự khác. 

•  Cứ mỗi phút, cảnh sát ở Anh nhận được một cú điện thoại 
kêu cứu vì bị bạo hành trong gia đình – tuy nhiên, thống 
kê cho biết là trong số tất cả những người bị bạo hành gia 
đình, chỉ có khoảng 35% kêu cứu với cảnh sát.

•  Trung bình, một phụ nữ bị đánh đập khoảng 35 lần mới bắt 
đầu gọi cảnh sát.

•  Mỗi tuần, có hai phụ nữ tại Anh Quốc và Wales bị người 
phối ngẫu hoặc chồng giết.

Tài liệu tham khảo:
http://www.theguardian.com/society/2013/mar/07/ 
domestic-violence-figures-citizens-advice

http://www.refuge.org.uk/get-help-now/what-is- 
domestic-violence/domestic-violence-the-facts/
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Trần Thị Lệ Hà
 

	 Tôi	thường	che	dấu	nỗi	buồn	của	mình	bằng	nụ	cười	rất	tươi	và	
những	câu	chuyện	xã	giao	rôm	rả	khi	giao	tiếp	với	khách	hàng.	Người	
ngoài	nhìn	vào	cô	thợ	hay	cười	vui	vẻ	khi	làm	móng	tay	và	trang	điểm	
cho	cô	dâu	chẳng	ai	biết	được	tôi	đã	phải	nỗ	lực	làm	việc	và	cố	sức	tính	
toán,	xoay	sở	tiền	bạc	ra	sao	để	chống	đỡ	với	những	món	nợ	chồng	chất	
do	việc	ghiền	cờ	bạc	mà	chồng	tôi	gây	nên.	Nhiều	lúc	tôi	ứa	nước	mắt,	
than	thân	trách	phận	sao	mình	phải	rơi	vào	cảnh	ngộ	này.	Chẳng	biết	
kiếp	trước	tôi	đã	gây	nên	tội	gì	để	giờ	đây	phải	sống	với	một	người	chồng	
thiếu	trách	nhiệm	như	anh	Quân,	chồng	tôi?

	 Bước	vào	hôn	nhân,	cả	hai	chúng	tôi	đều	tin	tưởng	sau	ngày	cưới	
mình	nhất	định	sẽ	sống	hạnh	phúc	và	không	gì	có	thể	lay	động	tình	yêu	mà	
chúng	tôi	dành	cho	nhau	cả.	Hơn	hai	mươi	năm	bên	nhau,	hình	như	chỉ	có	
năm	hay	sáu	năm	đầu	là	hạnh	phúc.	Tôi	sinh	được	một	trai,	một	gái	và	ở	
nhà	nuôi	con.	Chúng	tôi	hùn	vốn	với	vợ	chồng	anh	Ba,	là	anh	ruột	của	tôi,	
lúc	ấy	đang	có	một	cửa	tiệm	sửa	máy	may	công	nghệ.	Ngày	ngày	anh	Quân	
đến	phụ	giúp	trong	tiệm	và	còn	đi	theo	anh	Ba	tôi	học	nghề	sửa	máy.

	 Khi	ngành	may	mặc	tại	Úc	bắt	đầu	sút	giảm	vì	những	công	ty	may	
mặc	lớn	dần	dần	dời	sang	Trung	Quốc	và	các	nước	Á	Châu	khác,	thì	cửa	
tiệm	sửa	máy	may	công	nghệ	của	anh	em	chúng	tôi	cũng	phần	nào	bị	ảnh	
hưởng	theo.	Anh	Ba	tôi	rất	thức	thời,	anh	bàn	với	chúng	tôi	bán	business	
đó	cho	người	khác,	chuẩn	bị	một	hướng	làm	ăn	mới	trong	tương	lai.	Hai	
gia	đình	anh	em	tôi	chia	tay	nhau.	Vợ	chồng	anh	Ba	dọn	nhà	đi	tiểu	bang	
có	đông	người	Việt	với	dự	tính	mở	nhà	hàng	Việt	Nam,	còn	chồng	tôi	
ngày	ngày	tìm	bạn	bè	để	tính	chuyện	làm	ăn	khác.	

	 Tôi	không	biết	chồng	tôi	sa	vào	con	đường	cờ	bạc	từ	lúc	nào.	Có	
lẽ	là	vào	thời	gian	đó,	khi	anh	không	có	việc	làm.	Sau	khi	sang	được	cửa	
hàng	bán	và	sửa	máy	may,	chúng	tôi	có	một	số	tiền	nên	dư	sức	đặt	cọc	
mua	nhà.	Tôi	bàn	với	chồng	bỏ	hết	tiền	vào	trả	bớt	nợ	nhà,	nhưng	anh	lại	
nói	để	dành	lại	một	số	để	anh	làm	ăn.		Chuyện	làm	ăn	ở	đâu	thì	tôi	không	
thấy,	chỉ	thấy	rằng	mỗi	ngày	anh	đều	đi	vắng	rồi	anh	lại	dần	dần	về	nhà	
khá	trễ.	Khi	tôi	hỏi,	anh	hề	hà	cười:	
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 -  Anh còn đang xem xét thị trường. Bữa nay anh theo (anh A, anh 
B, anh C) đi coi (chỗ này, nơi nọ), xem mình mở business gì vừa lâu dài, 
vừa sinh lời nhiều.

	 Anh	đi	trong	tuần	đã	đành,	cuối	tuần	anh	cũng	vắng	nhà.	Khi	tôi	
hỏi,	anh	trả	lời	là	đi	theo	bạn	bè	vào	các	trung	tâm	mua	sắm	vào	hai	ngày	
thứ	Bảy	và	Chúa	Nhật	để	khảo	sát	tình	hình	buôn	bán	xem	số	lượng	khách	
ở	trung	tâm	nào	đông	hơn	và	tính	toán	bán	mặt	hàng	nào	là	chạy	nhất	và	
có	lời	nhiều	nhất.	

	 Nếu	cuối	tuần	có	dịp	tụ	lại	với	bạn	bè	trên	bàn	tiệc,	tôi	cũng	
chẳng	thấy	anh	và	mọi	người	nhắc	gì	nhiều	đến	việc	làm	ăn,	chỉ	thấy	họ	
nhậu	nhẹt	rồi	bàn	hươu	tán	vượn	chuyện	đua	cá	ngựa	và	những	chuyện	
vô	bổ	khác.	Có	lần	tôi	vào	bếp	múc	thêm	thức	ăn	để	tiếp	cho	mọi	người,	
đang	bưng	ra	gần	tới	phòng	ăn	thì	nghe	bạn	của	anh	Quân	xuýt	xoa	nói:

 -  Chèng ơi, hồi hôm em thấy anh ăn được 5,000 rồi mà em kêu 
anh về, anh hổng chịu về, để thua lại hết trơn, thiệt là uổng. Em thấy tiếc 
cho anh quá trời quá đất hà!

 -  Tại lúc đó tao thấy mình đang hên mà về chi cho uổng mày, lâu 
lâu mới có dịp gỡ lại vốn mà. Tao đâu dè... 

	 Khi	tôi	ra	tới	nơi	thì	cả	bàn	tiệc	im	bặt,	nói	lảng	sang	chuyện	khác.	
Tối	hôm	ấy	tôi	gặng	hỏi	anh	chuyện	bài	bạc,	anh	cười	nịnh:

 -  Đàn ông mà! Thì lâu lâu em cũng phải để anh đi chơi chút đỉnh, 
vô casino đánh mấy cây bài góp vui với bạn bè thôi chớ có gì đâu. Bữa 
nào rảnh, anh chở em vô đó ăn tối rồi coi cho biết, hổng có gì ghê gớm 
như em nghĩ đâu. Hồi nào giờ anh không dẫn em đi là tại vì em mắc coi 
chừng con mà.

	 Ngày	qua	ngày,	chuyện	làm	ăn	vẫn	chưa	đi	tới	đâu	trong	lúc	ngày	
nào	chồng	tôi	cũng	đi	suốt	ngày,	chẳng	ngó	ngàng	gì	đến	vợ	con.	Tôi	có	
kêu	gào,	thúc	dục	lắm	anh	mới	chịu	dành	chút	thời	gian	cắt	cỏ	và	làm	
vườn	cho	gọn	gàng.	Nhiều	khi	anh	ngồi	chơi	với	hai	đứa	con	mà	tôi	thấy	
dường	như	anh	cố	làm	tròn	bổn	phận	trong	khi	tâm	hồn	anh	để	tận	nơi	
nào	khác.	

	 Một	ngày	kia,	khi	ngân	hàng	gởi	những	bản	báo	cáo	trương	mục	
trả	nợ	nhà	và	trương	mục	tiết	kiệm	về	thì	tôi	tá	hỏa!	Số	tiền	$70,000	đô	la	
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vốn	để	làm	ăn	của	chúng	tôi	đã	bị	anh	Quân	bòn	rút	thành	con	số	“0”	to	
tướng.	Tôi	lặng	người	trong	cơn	giận	trào	dâng.	Tôi	chưa	bao	giờ	nghi	ngờ	
anh	điều	gì.	Cũng	bởi	vì	quá	tin	tưởng	nên	bây	giờ	tôi	mới	thấy	đau	đớn	
như	vầy.	

	 Tôi	không	biết	tiếng	Anh	nhiều,	cũng	không	để	ý	đến	những	bản	
báo	cáo	của	ngân	hàng	vì	mọi	việc	về	sổ	sách	và	tài	chánh	thường	để	cho	
chồng	lo	liệu.	Thường	khi	nhận	thơ	qua	bưu	điện,	chồng	tôi	thường	mở	
ra	xem	rồi	cất	những	thứ	cần	thiết,	anh	chỉ	đưa	hóa	đơn	cho	tôi	để	tôi	trả	
tiền.	Tôi	chạy	đi	tìm	chồng	để	hỏi	vì	lẽ	gì	anh	lại	tiêu	tiền	nhiều	như	vậy	
thì	anh	hằn	học	nạt	ngang,	nói:

 -  Bộ em tưởng bây giờ làm ăn dễ lắm hả? Em có giỏi thì em ra 
làm ăn đi!

	 Lúc	tôi	đưa	bản	báo	cáo	tài	chánh	của	ngân	hàng	ra,	anh	im	lặng	
không	nói	câu	nào,	mặc	cho	tôi	khóc	lóc.	Anh	bỏ	đi	suốt	đêm	ấy	không	
về.	Cả	tuần	lễ	kế	tiếp	sau	đó	anh	không	thèm	nói	chuyện	với	tôi,	anh	trở	
mặt	giận	tôi	một	cách	vô	lý.	Cơm	tôi	nấu	anh	cũng	không	thèm	ăn	mà	lại	
đi	nấu	mì	gói	ăn	một	mình.	Hầu	như	suốt	ngày	anh	chỉ	ôm	mền	nằm	ngủ,	
công	việc	nhà	anh	chẳng	nhúng	tay	vào.	Vợ	chồng	giận	nhau	đã	đành,	anh	
giận	lây	sang	cả	con	vì	con	cái	anh	cũng	không	chăm	sóc,	không	trả	lời	khi	
chúng	đến	gần	anh	khiến	chúng	hoang	mang	và	tủi	thân.	

	 Nhìn	con	buồn	thiu	vì	ba	hất	hủi,	tôi	thương	con,	không	muốn	
chúng	biết	chuyện	giận	hờn	của	người	lớn	và	trong	nhà	không	vui,	nên	tôi	
cố	gắng	làm	hòa.	Vốn	liếng	để	làm	ăn	không	còn,	tôi	buồn	lắm,	nhưng	rồi	
tôi	cũng	bỏ	qua	cho	vợ	chồng	vui	vẻ	với	nhau.	Khoảng	hai	tháng	sau	anh	
Quân	xin	được	việc	làm	trong	một	công	ty	chuyên	nhập	khẩu	thực	phẩm	
đóng	hộp.	Anh	biết	lái	xe	forklift	nên	xin	việc	khá	dễ	dàng.	Tánh	anh	hiền	
lành,	lại	biết	cách	nói	chuyện	vừa	lòng	mọi	người	nên	chủ	rất	có	cảm	tình.	

	 Điều	đáng	buồn	là	chồng	tôi	không	bỏ	được	bài	bạc!	Mỗi	chiều	
thứ	Sáu,	sau	khi	tan	việc	là	anh	đi	thẳng	đến	sòng	bài	chơi	miệt	mài	đến	
chiều	thứ	Bảy	mới	về.	Ăn	cơm	chiều	với	gia	đình,	tắm	rửa	sạch	sẽ	xong,	
anh	chơi	với	con	đến	8,	9	giờ	tối	là	giờ	hai	đứa	nhỏ	đi	ngủ,	anh	lại	đi	đánh	
bài	đến	tối	Chúa	Nhật.	Nếu	Chúa	Nhật	anh	không	đi	casino	vì	thua	hết	
tiền	lương	thì	anh	lại	vùi	đầu	vào	gối	ngủ	suốt	ngày,	mặc	tôi	lo	con	cái	và	
mọi	chuyện	khác	trong	nhà.	
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	 Tiền	bạc	túng	thiếu,	tôi	bắt	đầu	nghĩ	đến	việc	đi	làm.	Tôi	ghi	danh	
học	nghề	làm	móng	tay	và	trang	điểm	cô	dâu	ở	một	trường	Cao	Đẳng	
Huấn	Nghệ.	Tôi	tiếp	thu	rất	nhanh,	có	khiếu	thẩm	mỹ,	lại	khéo	tay	và	siêng	
năng	học	hỏi,	nên	khi	vừa	tốt	nghiệp	thì	cô	giáo	giới	thiệu	cho	tôi	đi	làm	
liền.		Việc	làm	của	tôi	ổn	định,	thu	nhập	đều	nhưng	cuộc	sống	gia	đình	
của	chúng	tôi	lại	khá	gập	ghềnh.	Tôi	là	người	phụ	nữ	không	có	ước	vọng	
gì	cao	vời,	chỉ	mong	gia	đình	êm	ấm	và	ngày	tháng	trôi	qua	đừng	nhiều	
sóng	gió,	con	cái	học	hành	ngoan	ngoãn,	vợ	chồng	yêu	thương	nhau.	Thế	
nhưng	niềm	mơ	ước	của	tôi	cũng	không	thành	tựu.

	 Từ	khi	tôi	có	việc	làm,	công	việc	phải	luân	phiên	với	những	người	
khác	để	làm	trong	tiệm	vào	những	ngày	cuối	tuần	vì	đó	là	thời	gian	bận	
rộn,	vì	vậy	khi	đến	phiên	tôi	phải	làm	vào	hai	ngày	cuối	tuần	thì	tôi	yêu	
cầu	chồng	tôi	ở	nhà	trông	con	cho	tôi	đi	làm.	Tối	thứ	Sáu	tiệm	đóng	cửa	
vào	lúc	9	giờ	tối,	dọn	dẹp	xong,	về	đến	nhà	thường	đã	gần	10	giờ	tối.	Nếu	
biết	mình	phải	đi	làm	vào	thứ	Bảy	và	Chúa	Nhật,	sau	khi	đi	làm	về	dù	đã	
mệt	nhoài	nhưng	tôi	vẫn	thức	đến	khuya	nấu	vài	món	ăn	để	sẵn	trong	tủ	
lạnh	cho	chồng	con	vào	hai	ngày	cuối	tuần.	

	 Có	những	chiều	thứ	Bảy	hay	chiều	Chúa	Nhật	tôi	đi	làm	về	chẳng	
thấy	mặt	chồng	ở	nhà.	Hai	đứa	nhỏ	ngồi	xem	ti-vi,	khắp	nhà	bừa	bãi	đồ	
chơi,	ly	chén	và	thức	ăn	bày	đầy	trong	bếp.	Thì	ra	anh	đã	bỏ	con	ở	nhà	
suốt	ngày	để	đi	casino	hay	đi	chơi	máy	kéo!	

	 Nhìn	hai	đứa	con,	một	đứa	mới	học	lớp	tư,	một	đứa	lớp	sáu,	
nước	mắt	tôi	ứa	ra	vì	thương	con,	mà	cũng	vì	thương	thân	nữa.	Vẫn	biết	
ở	nước	Úc	này	chẳng	ai	bị	đói	khổ,	nhưng	có	một	đầu	lương	thì	khá	chật	
vật	để	trả	dứt	nợ	nhà.	Tôi	đi	làm	cực	khổ	cũng	vì	muốn	cùng	chồng	chia	
sẻ	gánh	nặng	tài	chánh,	có	tiền	lo	cho	con.	Anh	Quân	đi	chơi,	bỏ	con	nhỏ	
ở	nhà	là	chuyện	quá	nguy	hiểm	vì	chúng	còn	nhỏ,	và	cũng	là	chuyện	trái	
luật	pháp.	Nếu	chính	phủ	biết,	chúng	tôi	sẽ	bị	làm	khó	dễ,	thậm	chí	có	thể	
bị	truy	tố.	Khi	tôi	nói	với	anh	điều	này,	anh	im	lặng	làm	mặt	giận.	

	 Tánh	anh	Quân	là	như	thế	đó.	Khi	vợ	chồng	có	chuyện	cần	bàn	
thảo,	anh	xem	lời	nói	của	tôi	không	có	giá	trị.	Anh	xem	tôi	như	không	khí,	
chẳng	thèm	trả	lời	hay	giải	thích,	phân	trần	điều	chi	cả.	Khi	không	bằng	lòng	
điều	chi,	anh	cứ	giữ	im	lặng	vào	phòng	đóng	cửa	ngủ	hoặc	lái	xe	đi	chơi	với	
bạn	bè,	ăn	mì	gói	vài	ngày,	rồi	đâu	lại	vào	đấy	như	một	chu	kỳ	tuần	hoàn	
mà	tôi	không	chặt	đứt	được.	Khi	anh	giận	tôi,	anh	cũng	vô	cớ	giận	lây	luôn	
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mấy	đứa	nhỏ	và	không	thèm	trả	lời	khi	chúng	nói	chuyện	với	anh.

	 Thường	ngày,	anh	Quân	đi	làm	về	sớm	hơn	tôi	nhưng	anh	cũng	
chẳng	giúp	tôi	trông	con	hay	phụ	chút	đỉnh	trong	nhà	bếp.	Đi	làm	về,	tôi	
thường	thấy	anh	ngồi	xem	ti-vi	và	nhâm	nhi	mấy	lon	bia,	hoặc	anh	trùm	
mền	nằm	ngủ.	Còn	tôi	thì	sao?	Tôi	tranh	thủ	dùng	giờ	ăn	trưa	ngoài	tiệm	
để	hối	hả	chạy	đi	siêu	thị	mua	sắm	những	thứ	cần	dùng	cho	gia	đình,	hoặc	
mua	vật	liệu	để	nấu	thức	ăn	rồi	lại	chạy	về	tiệm	làm	tiếp	đến	chiều	tối.	

	 Tan	giờ	làm	việc,	tôi	lại	tay	xách	nách	mang	mọi	thứ	về	nhà.	Vừa	
về	đến	nhà,	tôi	vội	vàng	xăn	tay	áo	nhào	vào	bếp,	nấu	nướng,	chiên	xào	
cho	bữa	ăn	chiều.	Ăn	xong,	tôi	hối	hai	đứa	con	ngồi	làm	bài	tập	ở	bàn	ăn	
trong	khi	tôi	rửa	chén	và	lau	dọn	bếp.	Chồng	tôi	chẳng	ngó	ngàng	gì	đến	
việc	dạy	con	học	hay	giúp	vợ	trong	việc	nhà.	Tôi	buồn	vì	thái	độ	vô	trách	
nhiệm	của	anh	mà	không	dám	tâm	sự	với	ai,	sợ	người	khác	khinh	chê	
chồng	tôi	hoặc	chê	tôi	nhu	nhược	quá	không	dám	lên	tiếng.		

 Tôi thường tự hỏi chúng tôi sống bên nhau vì cái gì? Vì tình yêu? 

	 Sống	với	người	ghiền	cờ	bạc	chẳng	dễ	dàng	gì.	Tình	yêu	trong	tôi	
vẫn	còn,	nhưng	tôi	mệt	mỏi	cả	tinh	thần	lẫn	thể	xác.	Anh	Quân	trở	thành	
người	nói	dối	chuyên	nghiệp	khiến	tôi	mất	sự	tin	tưởng	nơi	người	chồng	
mà	tôi	yêu	thương.	Hơn	nữa,	anh	lúc	nào	cũng	như	người	mất	hồn,	lúc	ở	
nhà	anh	ngồi	đâu	thì	ngủ	đó	vì	dịp	cuối	tuần	anh	đi	casino	suốt	từ	tối	thứ	
Sáu	đến	chiều	Chúa	Nhật.	Dần	dần,	sự	kính	trọng	dành	cho	chồng	cũng	
trở	nên	mòn	mỏi	trong	tôi	dù	tôi	vẫn	còn	yêu	anh.	Nói	ra	thì	nực	cười,	
vì	vợ	chồng	chẳng	những	không	trò	chuyện	với	nhau	nhiều,	ngay	đến	
chuyện	chăn	gối	chồng	tôi	cũng	chẳng	màng	đến	bởi	lúc	nào	anh	cũng	
trằn	trọc,	mơ	tưởng	đến	mấy	cây	bài	và	làm	cách	nào	để	thắng	trong	lần	
đánh	bạc	kế	tiếp.

 Tôi thường tự hỏi chúng tôi sống bên nhau vì cái gì? Vì con ư? 

	 Tài	chánh	gia	đình	và	công	việc	nhà	đều	do	một	mình	tôi	gánh	
vác,	dù	tôi	cũng	phải	đi	làm	rất	nhiều	giờ	ở	tiệm	làm	móng	tay.		Anh	Quân	
chỉ	bằng	lòng	dùng	tiền	lương	của	anh	trả	món	nợ	cố	định	của	căn	nhà,	
còn	bao	nhiêu	thì	anh	toàn	quyền	sử	dụng	cho	việc	cờ	bạc.	Tôi	phải	gánh	
hết	mọi	khoản	chi	tiêu	khác	kể	cả	tiền	học	cho	con.	Tôi	thương	con,	chỉ	
biết	sáng	sáng	chở	con	đi	học	rồi	tối	về	nấu	cơm	cho	con	ăn,	nhắc	nhở	
chúng	học	bài.	Tôi	gánh	vác	mọi	việc	trong	ngoài	để	con	đừng	thiếu	thốn	
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hay	cực	khổ.	Tôi	biết	con	thương	tôi,	nhưng	khi	chúng	ngày	càng	lớn	và	
có	nhiều	bạn	bè	thì	khoảng	cách	về	ngôn	ngữ	và	suy	nghĩ	giữa	hai	thế	hệ	
ngày	càng	nhiều.	Tôi	cũng	chẳng	nhận	ra	từ	khi	nào	chúng	đã	không	còn	
nói	tiếng	Việt	thường	xuyên	với	tôi	nữa,	và	mẹ	con	cũng	chắng	có	nhiều	
thì	giờ	để	gần	gũi	nhau	như	lúc	chúng	nó	còn	nhỏ	dại.	

 Tôi thường tự hỏi chúng tôi sống bên nhau vì cái gì? Vì trách 
nhiệm ư? 

	 Ngày	nhận	được	thơ	ngân	hàng	báo	về	cho	biết	chúng	tôi	đã	
không	trả	tiền	nợ	nhà	ba	tháng	và	đã	mượn	thêm	vào	nợ	nhà	ba	chục	
ngàn	đô	la	thì	tôi	tá	hỏa.	Tôi	ngồi	thẫn	thờ,	quên	cả	nồi	canh	đang	sôi	trên	
bếp.	Tìm	hiểu	sau	đó	tôi	mới	biết	thì	ra	anh	Quân	đã	giả	chữ	ký	của	tôi	
để	mượn	thêm	tiền	của	ngân	hàng	trong	khoản	nợ	vay	mua	nhà.	Tôi	cay	
đắng	nói	với	anh:

 -  Tình nghĩa bao năm anh đem đổ sông đổ biển vào mấy canh 
bạc. Anh nỡ đối xử với em như vậy, anh nói em nên làm gì bây giờ? Anh 
giả chữ ký của em để mượn tiền ngân hàng, biết đâu anh chẳng giả thêm 
lần nữa để bán nhà mà em không hay biết?

	 Những	giọt	nước	mắt	và	lời	năn	nỉ,	hứa	hẹn	của	chồng	khiến	tôi	
mềm	lòng.	Tôi	tha	thứ	cho	anh	để	giữ	lại	gia	đình.	Tôi	thương	con,	không	
muốn	chúng	nó	biết	những	việc	làm	tệ	hại	của	cha	chúng.	Tôi	không	nỡ	
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bắt	các	con	sống	mà	không	có	người	cha	trong	gia	đình,	lại	càng	không	
nỡ	đẩy	chồng	ra	khỏi	nhà.	Tôi	cũng	không	muốn	mất	mặt	với	thân	nhân,	
bè	bạn.	Anh	Quân	khóc	lóc,	xin	tôi	đừng	đem	chuyện	này	kể	cho	ai	nghe	
khiến	anh	mất	mặt,	sau	này	anh	có	muốn	làm	ăn	cũng	không	ai	tin	tưởng.	
Tôi	hứa	với	anh	những	gì	đã	xảy	ra	sẽ	là	bí	mật	của	gia	đình	chúng	tôi	để	
anh	không	bị	họ	hàng	và	bạn	bè	khi	dễ.	

	 Chúng	tôi	sống	được	vài	tháng	hạnh	phúc	sau	khi	chồng	tôi	thề	
hứa	bỏ	bài	bạc	và	chăm	sóc	gia	đình.	Anh	trồng	thêm	hoa	và	cây	ăn	trái	
trong	vườn,	giúp	tôi	làm	việc	nhà	và	rửa	chén	bát	sau	bữa	ăn.	Anh	sửa	
chữa	lại	những	ống	nước	trong	nhà	và	sơn	lại	hàng	rào.	Khi	anh	chịu	khó	
làm	việc,	anh	rất	khéo	tay	và	sáng	ý.	Chúng	tôi	quấn	quýt	lấy	nhau	và	anh	
đem	tôi	trở	lại	bến	bờ	hạnh	phúc	trong	cuộc	sống	lứa	đôi.	Hai	con	của	
chúng	tôi	cũng	vui	vẻ	khi	thấy	cha	chúng	nó	thường	xuyên	có	mặt	ở	nhà.	
Tôi	còn	mong	gì	hơn	nữa?	Miễn	anh	Quân	làm	tròn	bổn	phận	của	người	
đàn	ông	trong	nhà,	làm	người	cha	tốt	trong	gia	đình,	là	tôi	có	thể	bỏ	qua	
tất	cả.	Nói	gì	thì	nói,	tôi	vẫn	yêu	chồng	và	luôn	nhớ	những	kỷ	niệm	tốt	
đẹp	giữa	chúng	tôi	khi	mới	lấy	nhau.

	 Những	năm	trước,	sau	khi	lãnh	lương	và	chấm	dứt	ngày	làm	việc	
cuối	cùng	để	bắt	đầu	kỳ	nghỉ	Lễ	Giáng	Sinh,	anh	Quân	thường	không	
về	nhà	hôm	ấy	mà	lái	xe	đi	thẳng	đến	casino	chơi	đánh	bài.	Anh	đi	luôn	
trong	mấy	ngày	liền,	không	bước	chân	về	nhà	hay	bắt	điện	thoại	cầm	tay.	
Khi	đã	thua	hết	tiền	lương	và	tiền	thưởng	cuối	năm	anh	mới	thất	thểu	về	
nhà,	vùi	đầu	trong	gối	để	ngủ	bù,	bỏ	mặc	tôi	và	con	muốn	làm	chi	thì	làm.	
Bà	con,	bạn	bè	mời	ăn	tiệc	mừng	ngày	lễ,	nếu	anh	đi	đánh	bài	chưa	về	thì	
tôi	nói	dối	là	anh	theo	bạn	bè	đi	câu	cá	ở	vùng	quê.	Nếu	anh	có	ở	nhà,	tôi	
phải	năn	nỉ	anh	cùng	đi	dự	tiệc	với	vợ	con	vì	không	nỡ	để	anh	nằm	nhà	
trong	khi	mấy	mẹ	con	đi	thì	cũng	chẳng	vui	vẻ	chi.	

	 Mùa	Giáng	Sinh	năm	đó	tôi	sửa	soạn	mừng	Lễ	Giáng	Sinh	trong	
tâm	trạng	vui	mừng	đặc	biệt	vì	chồng	thề	hứa	lánh	xa	cờ	bạc	và	thay	đổi	
thái	độ,	góp	phần	tích	cực	trong	đời	sống	gia	đình.	Đầu	tháng	12,	chúng	
tôi	cùng	nhau	đi	mua	một	cây	thông	mới	và	các	vật	dụng	trang	hoàng.	
Nhìn	chồng	con	bận	rộn	trang	trí	cây	thông	và	sắp	xếp	lại	phòng	khách,	
lòng	tôi	rộn	ràng	khôn	tả.	Niềm	vui	tràn	ngập	trong	lòng,	tôi	thầm	tính	
toán	những	món	quà	sẽ	mua	cho	chồng	con	và	nấu	món	ăn	gì	trong	dịp	
lễ.	Con	gái	cưng	thầm	thì	vào	tai	tôi,	rằng	ba	đã	gói	quà	Giáng	Sinh	cho	
mẹ	và	nhờ	nó	dấu	kín	trong	tủ	để	tạo	bất	ngờ	cho	mẹ.
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	 Tuy	vậy,	món	quà	Giáng	Sinh	bất	ngờ	nhất	của	tôi	năm	đó	không	
phải	là	món	quà	dấu	trong	tủ	của	con	gái,	mà	là	sự	biến	mất	của	chồng	tôi	
vào	ngày	làm	việc	cuối	cùng	trước	kỳ	Lễ	Giáng	Sinh.	Tối	hôm	ấy	về	đến	nhà	
chẳng	thấy	xe	của	anh	trong	garage,	tôi	thầm	nghĩ	có	lẽ	anh	đưa	con	đi	
mua	sắm.	Nhưng	khi	hai	đứa	nhỏ	về	nhà	và	cho	biết	chúng	đi	mua	sắm	với	
bạn	bè,	tôi	liền	gọi	điện	thoại	cho	chồng	nhưng	anh	không	bắt	máy.	Hồi	ức	
hiện	về,	hình	ảnh	gia	đình	những	mùa	Giáng	Sinh	năm	trước	khiến	tôi	thất	
vọng	não	nề.	Lén	vào	phòng	ngồi	khóc	một	mình,	tôi	ngao	ngán	cho	thân	
phận	mình	sao	quá	xui	xẻo	gặp	phải	người	chồng	vô	trách	nhiệm!

	 Ba	ngày	sau	chồng	tôi	về	nhà	bằng	xe	taxi.	Bước	vào	nhà	với	
gương	mặt	thất	thần	và	đôi	mắt	đỏ	ngầu,	anh	kêu	tôi	đưa	tiền	trả	cho	
người	tài	xế.	Đợi	anh	tắm	rửa	và	ăn	uống	xong,	tôi	gặng	hỏi	mãi	thì	
anh	khóc,	thú	thật	là	đã	đem	xe	hơi	đi	cầm	cho	tiệm	cầm	đồ	được	sáu	
ngàn	đô	và	thua	hết	cùng	số	tiền	lương	và	tiền	thưởng	cuối	năm.	Tôi	
lặng	người	trong	cơn	giận,	không	nói	được	câu	nào.	Trong	ba	ngày	liên	
tiếp	sau	đó,	anh	theo	tôi	năn	nỉ	mãi,	xin	tôi	đem	tiền	chuộc	xe	về	vì	nếu	
không,	thì	với	lãi	suất	cao,	càng	để	lâu	càng	không	có	cơ	hội	chuộc	xe.	
Anh	còn	hăm	he	tôi	là	không	có	xe	thì	anh	sẽ	không	thể	đi	làm	vì	khu	anh	
làm	cũng	không	tiện	đường	xe	công	cộng.	Tôi	còn	biết	làm	sao	hơn?	

	 Chúng	tôi	không	có	đủ	tiền	nên	tôi	đành	nói	dối	với	chủ	rằng	gia	
đình	ở	Việt	Nam	gặp	chuyện	không	may,	xin	mượn	trước	mấy	tháng	tiền	
lương.	Cầm	được	tiền,	chồng	tôi	nói	anh	lái	xe	của	tôi	đi	làm	giấy	tờ	trước	
cho	mau	lẹ	và	sẽ	quay	lại	đón	tôi	khi	tôi	tan	việc	rồi	chúng	tôi	cùng	nhau	
đi	lấy	xe	của	anh	về.	Lúc	ấy	tôi	cũng	đang	bận	rộn	làm	cho	khách	ở	trong	
tiệm	nên	để	anh	đi	trước.	Chiều	hôm	đó	anh	không	quay	lại	đón	tôi	như	
đã	hẹn.	Lòng	nóng	như	lửa	đốt,	tôi	gọi	điện	thoại	anh	cũng	không	trả	lời.	

	 Đón	xe	taxi	lên	casino,	tôi	vào	mấy	phòng	đánh	bài	cũng	không	
tìm	được	chồng.	Tôi	gọi	điện	thoại	cho	người	bạn	thân	của	chồng	tôi	thì	
biết	vợ	chồng	anh	chị	ấy	đang	đi	nghỉ	hè	ở	Queensland.	Tôi	khóc	lóc,	năn	
nỉ	mãi	anh	ấy	mới	cho	biết	có	lẽ	chồng	tôi	chơi	bài	trong	phòng	VIP	chỉ	
dành	riêng	cho	hội	viên	nên	tôi	không	tìm	được.	Đầu	óc	tôi	quay	cuồng	
khi	nghe	anh	ấy	nói.	Thì	ra	chồng	tôi	đánh	bài	đã	lên	cấp	đến	như	vậy!	
Không	có	cách	nào	tìm	được	chồng,	tôi	đành	thất	thểu	về	nhà.	

	 Dù	không	còn	bụng	dạ	nào	mà	ăn	ngủ	nhưng	hôm	sau	tôi	vẫn	
phải	cố	gượng	dậy	để	đi	làm	vì	vừa	mượn	trước	mấy	tháng	tiền	lương	
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của	chủ.	Không	có	xe,	tôi	phải	đi	làm	bằng	xe	buýt.	Đứng	chờ	xe	trong	
cái	nóng	gay	gắt	của	mùa	hè,	tôi	bật	khóc	vì	tủi	thân.	Tôi	chỉ	là	một	phụ	
nữ	bình	thường,	mong	ước	một	gia	đình	trong	đó	mọi	người	luôn	yêu	
thương	và	chăm	sóc	cho	nhau.	Tôi	nghĩ	đó	chẳng	phải	là	mơ	ước	quá	cao	
xa	mình	không	đạt	tới	được,	vậy	mà	cuộc	sống	hôn	nhân	nghiệt	ngã	này	
làm	tôi	tổn	thương	nặng	nề.	

	 Bốn	ngày	sau	khi	cầm	tiền	chuộc	xe	đi	đánh	bài,	anh	Quân	lại	về	
nhà	bằng	xe	taxi.	Lúc	anh	về	nhà	thì	tôi	đang	đi	làm.	Con	gái	tôi	gọi	điện	
thoại	cho	biết	ba	nó	đã	về	nhà	nhưng	không	có	đem	xe	về.	Dù	đã	đoán	
trước	tình	hình,	nhưng	dù	sao	trong	lòng	tôi	cũng	còn	chút	hy	vọng	mong	
manh	rằng	chồng	tôi	chưa	đến	nỗi	quá	táng	tận	lương	tâm	mà	đem	cầm	
luôn	chiếc	xe	của	tôi.	Vậy	mà	khi	nghe	tin,	miệng	tôi	bỗng	dưng	đắng	ngắt,	
thất	vọng	dâng	tràn	lên	thành	những	giọt	nước	mắt	mà	tôi	không	cách	chi	
ngăn	lại	được.	Tôi	đành	nói	dối	với	chị	Mai	chủ	tiệm	rằng	gia	đình	ở	Việt	
Nam	báo	tin	sang	nên	xin	phép	được	về	sớm	để	giải	quyết	việc	nhà.

 Giải quyết việc nhà? Tôi phải giải quyết ra sao?	Tiền	bạc	không	
có,	ngày	trả	nợ	nhà	cho	ngân	hàng	cũng	sắp	đến	kỳ	hạn,	mấy	tháng	tiền	
lương	ứng	trước	của	tôi	để	chuộc	xe	cũng	mất,	vậy	giờ	đây	đào	đâu	ra	
tiền	để	chuộc	cả	hai	chiếc	xe?	Tôi	có	thể	mặc	kệ	chồng	tôi	không	có	xe	đi	
làm,	nhưng	tôi	cần	xe	đi	làm	và	đưa	đón	con	đi	học.	Tôi	phải	làm	sao	đây?	
Bế	tắc	và	tuyệt	vọng,	tôi	như	người	mất	hồn!	Xe	taxi	dừng	trước	nhà	thì	
hai	mí	mắt	tôi	đã	sưng	đỏ	và	mọng	nước	vì	tôi	khóc	suốt	trên	đường	về.	
Tôi	phải	làm	sao	đây?	Nhào	đến	cắn	xé,	chửi	bới	chồng	thì	tôi	không	làm	
được	vì	hành	động	ấy	không	phải	là	tính	cách	của	tôi,	hơn	nữa,	nó	cũng	
chẳng	giải	quyết	được	vấn	đề.	Tôi	bước	chân	vào	nhà	với	tâm	trạng	tuyệt	
vọng	và	não	nề	hơn	bao	giờ	hết.	

	 Chồng	tôi	vùi	đầu	vào	gối,	giả	vờ	ngủ.	Anh	biết	tôi	ít	khi	to	tiếng,	
nhất	là	khi	có	các	con	ở	nhà.	Tôi	lay	anh	dậy	để	hỏi	chuyện.	Ấp	úng	hồi	
lâu,	anh	lại	trình	diễn	màn	năn	nỉ,	thề	hứa,	khóc	lóc	xin	tha	thứ	mà	anh	
đã	diễn	một	cách	quen	thuộc.	Tôi	đã	nhiều	lần	nghe	anh	hứa	hẹn	nhưng	
rồi	anh	vẫn	ngựa	quen	đường	cũ,	bài	bạc	không	thôi.	Thói	quen	cờ	bạc	
của	anh	giống	như	một	chu	kỳ	định	sẵn	trong	vòng	quay	không	thay	đổi.	
Tôi	nói	với	chồng	rằng	việc	ghiền	cờ	bạc	đã	biến	anh	thành	một	người	
chồng	vô	lương	tâm,	một	người	cha	vô	trách	nhiệm,	một	kẻ	lừa	dối	trơ	
trẽn,	lợi	dụng	để	đổ	hết	gánh	nặng	tài	chánh	lên	đầu	tôi.	Vì	vậy	lần	này	tôi	
đành	quyết	định	buông	tay!	
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	 Chồng	tôi	năn	nỉ	không	được,	lại	quay	sang	đòi	cắt	tay	để	lấy	máu	
thề	cho	tôi	tin.	Nói	xong	thấy	tôi	im	lặng	không	cản,	anh	làm	liều	vào	bếp	
lấy	dao	cắt	tay	chảy	máu	trong	tiếng	thét	hãi	hùng	của	tôi	và	con	gái	lớn.	
Chân	tôi	run	lẩy	bẩy,	đứng	không	vững	và	quỵ	xuống	khi	nhìn	thấy	máu	
trong	lúc	con	trai	chúng	tôi	nhào	đến	dành	dao	trên	tay	ba	nó.	Cả	ba	mẹ	
con	chúng	tôi	đã	phải	trải	qua	những	giây	phút	khiếp	đảm	trong	đời!

	 Vết	thương	không	sâu	nên	sau	khi	khâu	lại	thì	chồng	tôi	được	cho	
xuất	viện	ngay.	Lúc	này	chúng	tôi	càng	thấm	thía	việc	không	có	xe	hơi	để	
đi	lại	thì	bất	tiện	đến	dường	nào!	Chẳng	còn	cách	nào	khác,	tôi	đành	thú	
thật	và	cầu	cứu	anh	chị	Ba	của	tôi.	Anh	Ba	tôi	thương	em	út	lắm.	Anh	vội	
vàng	bỏ	hết	công	việc	trên	Sydney,	đáp	chuyến	bay	sớm	nhất	về	Adelaide	
gặp	tôi.	Anh	thương	tôi,	nhưng	cũng	không	quên	trách	mắng	sao	tôi	lén	
lút	giấu	anh	cảnh	khổ	của	mình.	Anh	nói:

 -  Số tiền anh em mình chia nhau sau lần làm ăn trước, đáng lẽ 
tụi bay khéo đầu tư thì đã có thể có hai, ba căn nhà hay shop để cho thuê, 
chớ cớ sao lại lâm vào cảnh không tiền như vậy?

	 Tôi	nghe	anh	nói	mà	đau	như	xát	muối	trong	lòng.	Một cây làm 
chẳng nên non.	Một	mình	tôi	làm,	trong	khi	chồng	tôi	không	góp	tay	góp	
sức	mà	lại	còn	phá	của	thì	lấy	đâu	ra	mà	đủ,	nói	chi	đến	chuyện	có	dư?	
Ngoài	miệng	thì	trách	mắng	vợ	chồng	tôi	một	thôi	một	hồi,	nhưng	anh	
Ba	tôi	luôn	thương	tôi	là	em	gái	út.	Anh	bằng	lòng	cho	mượn	tiền	chuộc	
hai	chiếc	xe	về	với	điều	kiện	chồng	tôi	phải	làm	giấy	cam	đoan	trên	casino	
không	vào	đánh	bài	trong	đó	nữa	và	ghi	tên	gia	nhập	nhóm	giúp	đỡ	
những	người	ghiền	cờ	bạc	để	được	hỗ	trợ	về	tinh	thần	và	học	cách	lánh	
xa	tật	cờ	bạc.	Anh	Quân	cứ	ấp	úng,	dùng	dằng	mãi	không	chịu	dứt	khoát.	
Anh	hứa	là	sẽ	tự	mình	đi	làm	đơn	cam	đoan	trên	casino	và	tìm	hiểu	về	
nhóm	hỗ	trợ	khi	có	thì	giờ	chớ	không	chịu	làm	liền.

	 Anh	Ba	biết	chồng	tôi	không	bỏ	được	cờ	bạc	nên	anh	khuyên	tôi	
nên	chia	tay	rồi	đem	con	dọn	lên	Sydney	ở	với	vợ	chồng	anh.	Anh	nói	nếu	
anh	Quân	thật	lòng	muốn	bỏ	cờ	bạc	và	biết	thương	vợ	con	thì	chắc	chắn	
anh	ấy	sẽ	quyết	ý	mà	làm	theo	lời	đề	nghị,	chớ	tự	mình	bỏ	được	việc	
ghiền	cờ	bạc	thì	rất	khó,	chắc	gì	làm	nổi.	Anh	Ba	nói	nhìn	thái	độ	dùng	
dằng	của	chồng	tôi,	anh	biết	rằng	chồng	tôi	không	dứt	khoát	bỏ	cờ	bạc	
mà	chỉ	hứa	lèo,	hứa	suông	nên	tôi	sẽ	còn	phải	chịu	nhiều	đau	khổ	sau	này	
nếu	cứ	tiếp	tục	chung	sống.	Anh	Ba	hứa	bảo	bọc	tôi	và	các	con	trong	thời	
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gian	đầu	rồi	sẽ	giúp	tôi	mướn	nhà	riêng	khi	tôi	có	việc	làm.	Anh	nói	anh	
có	nhà	hàng	nên	tôi	có	thể	làm	với	anh	trong	thời	gian	đầu.	Anh	cho	biết	
vì	anh	làm	ăn	nên	anh	quen	biết	nhiều,	chắc	có	khả	năng	giúp	tôi	tìm	việc	
trong	tiệm	nail	và	thẩm	mỹ	nếu	tôi	muốn.

 Gia đình đổ vỡ là điều tôi không hề muốn. Tôi sợ phải sống một 
mình, sợ con không có cha sẽ đâm ra hư hỏng. Nhưng xét cho cùng, nếu 
có một người cha thiếu trách nhiệm, ham mê cờ bạc và luôn gian dối, 
lường gạt vợ con thì cũng chẳng ích lợi chi cho con vì chúng không có một 
tấm gương tốt để noi theo. 

 Tôi may mắn có anh chị Ba của tôi yêu thương và tận tình giúp 
đỡ trong cảnh khó khăn. Anh chị nâng đỡ tinh thần, giúp về tài chánh và 
an ủi tôi trong mọi hoàn cảnh để tôi vững lòng nuôi con. Tôi đã vượt qua 
những đau khổ để xây dựng cuộc sống an lành, tạo hoàn cảnh tốt cho các 
con yên tâm trong việc học. Ngày nay nhìn lại, con gái lớn của tôi đã vào 
đại học. Em trai nó cũng ngoan ngoãn và siêng năng học hành. 

 Đã yên phận mình, tôi không khỏi nghĩ đến những chị em phụ nữ 
khác cùng chung hoàn cảnh nhưng lại không may mắn có thân nhân ruột 
thịt tận tình giúp đỡ như tôi. Sống với người ghiền cờ bạc là khó lắm. Tôi 
đã trải qua một thời gian dài bị trầm cảm và u uất vì thấy mình bế tắc, 
không có lối thoát, bị chồng lừa dối hết lần này đến lần khác. Tôi che dấu 
những chuyện gọi là “bí mật” của gia đình để giữ thể diện cho mình và 
cho chồng. 

 Giờ đây tôi nhận thức rằng chẳng có gì xấu hổ mà phải che dấu vì 
tôi chỉ là nạn nhân của một thảm cảnh xã hội chứ không phải là tấm bia 
cho người khác chê cười. Tôi mong các chị em phụ nữ khác can đảm tìm 
đến những cơ quan xã hội để được giúp đỡ, tìm một hướng đi cho tương 
lai mình và các con.
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WHERE	TO	GO	FOR	HELP

 
A	person	experiencing	domestic	violence	doesn’t	have	to	deal	with	
it	alone.	There	are	services	and	people	that	can	provide	help	and	
support.
 
All victim of domestic violence are encouraged to contact the police 
on 000 in an emergency or on 131444 for police attendance.
 

Other useful numbers you can contact are:

•		Interpreting	Service	(ask	for	Vietnamese)		 13	14	50

•		Vietnamese	Community	in	Australia/SA	Chapter	Inc.		 8447	8821

•		Vietnamese	Women’s	Association		 	 8359	4111

•		The	Domestic	Violence	and	Aboriginal	Family
											Gateway	Service					 		1800	800	098

•		Child	Abuse	Report	Line				 	 13	14	78

•		Migrant	Women’s	Support	Services				 	 8346	9417

•		South	East	Asian	Women’s	Association			 8445	6768

 •		Legal	Services	Commission	of	SA	 
											(ask	for	Vietnamese	interpreter):

	 •		Port	Adelaide			 8207	6276

	 •		Elizabeth			 	 	 	 8207	9292

	 •		Adelaide			 	 	 8463	3555

	 •		Holden	Hill			 	 8369	1044
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NƠI	CẦN	LIÊN	LẠC	ĐỂ	ĐƯỢC	GIÚP	ĐỠ
 
Người	bị	bạo	hành	trong	gia	đình	không	nhất	thiết	phải	chịu	đựng	
một	mình.	Hiện	có	nhiều	dịch	vụ	và	nhân	viên	sẵn	sàng	giúp	đỡ	họ.

Trong trường hợp khẩn cấp, nạn nhân của nạn bạo hành trong gia 
đình được khích lệ báo cảnh sát qua số 000 hoặc gọi số 131444 sẽ 
có cảnh sát đến tận nơi.

Những nơi cần liên lạc để được giúp đỡ:

•		Dịch	Vụ	Thông	Dịch	(yêu	cầu	thông	dịch	viên	Việt	Nam)				13	14	50

•		Cộng	Đồng	Người	Việt	Tại	Nam	Úc																																							8447	8821

•		Hội	Phụ	Nữ	Việt	Nam			 	 8359	4111

•		Những	Dịch	Vụ	Giúp	Đỡ	Nạn	Nhân	của	Bạo	Hành	Gia	Đình	
											và	Gia	Đình	Thổ	Dân					 	 		1800	800	098

•		Đường	Dây	Mật	Báo	Việc	Lạm	Dụng	Trẻ	Em						 	 13	14	78

•		Dịch	Vụ	Hỗ	Trợ	Dành	Cho	Phụ	Nữ	Di	Dân				 	 8346	9417

•		Hội	Phụ	Nữ	Đông	Dương			 	 8445	6768

 •		Ủy	Ban	Cố	Vấn	Pháp	Luật	Nam	Úc		 
											(yêu	cầu	thông	dịch	viên	Việt	Nam):

	 •		Port	Adelaide			 8207	6276

	 •		Elizabeth			 	 	 	 8207	9292

	 •		Adelaide			 	 	 8463	3555

	 •		Holden	Hill			 	 8369	1044
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