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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

San Sẻ Cho Nhau…
Sơ Kim Thanh

Đ

ại dịch Covid -19 đang bùng phát
mạnh tại Việt Nam, nhiều tỉnh thành tại
Việt Nam đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội và
rất nhiều nơi bị cách ly. Cách riêng, Sài Gòn
trong những ngày dài thực hiện lệnh cách ly,
phong tỏa vì dịch Covid-19 đã khiến cho biết
bao số phận con người lâm vào cảnh gian nan
khốn khó, cùng cực.
“Trong những ngày này, tình hình đại dịch
tại thành phố ngày càng nghiêm trọng. Số ca
nhiễm và tử vong ngày càng tăng cao; lệnh
giãn cách xã hội ngày càng siết chặt hơn với
hy vọng sớm chấm dứt chuỗi lây lan. Điều đó
có nghĩa là cuộc sống của rất nhiều người dân
ngày càng khó khăn hơn, tiếng kêu cứu của
những người nghèo đói ngày càng thống thiết
hơn, nỗi ưu tư lo lắng ngày càng nặng nề hơn”
(Thư mục vụ ngày 27-7-2021- Đức Tổng Giám
mục Giuse Nguyễn Năng)
- Sơ ơi, con chỉ có nghề bán vé số, lượm
ve chai, giờ cấm ra đường con không biết phải
làm gì để có tiền mua gạo nữa!
- Công ty em đóng cửa rồi, em không biết
làm gì để có tiền ăn, đóng tiền trọ nữa Sơ ơi!
- Sơ ơi! nhờ Sơ giúp đỡ với, em là mẹ đơn
thân nuôi 2 con nhỏ, giờ tiền không có để ăn,
không có tiền để đóng tiền nhà, khổ quá Sơ ơi!
….......

Số phận của những người nghèo nói chung,
các gia đình khiếm thị hay các gia đình nghèo
Thiên Ân nói riêng mà tôi biết rõ được, các công
việc hằng ngày của họ chủ yếu là bán vé số,
lượm ve chai, phụ hồ, làm mướn việc nhà theo
giờ, buôn bán hàng rong, một số ít thì làm công
nhân… thì nay, hầu hết đã tạm ngưng hoạt
động, nói đúng hơn là thất nghiệp hoàn toàn.
Bình thường vốn dĩ những công việc đó chỉ giúp
họ gượng gắng lắm mới đủ để trang trải từng
bữa ăn cùng tiền nhà trọ, điện nước sinh hoạt.
Thì nay, vốn tích lũy không có, cuộc sống của
họ càng cơ cực, đói khổ…, đối với họ, có lẽ
trong hoàn cảnh này họ lo chết vì đói hơn là
chết vì dịch Covid…
Và…. Thật kỳ diệu! những tiếng kêu cứu
của những người dân nghèo được thấu đến
quý ân nhân của Hội VNHELP. Từ ngày
01/07/2021 đến nay, chương trình “Hỗ trợ khẩn
cấp cho những người nghèo bị ảnh hưởng
Covid - 19” với hơn 2423 phần quà từ quý ân
nhân của Hội VNHELP, với thông điệp “SAN SẺ
CHO NHAU” được thực hiện. Chương trình
thắm đượm tình người này đã làm cho tôi, cho
những anh chị em nghèo khốn khó cảm thấy
thật ấm áp giữa cơn đại dịch vắng lạnh, quạnh
hiu của từng góc phố Sài Gòn…
Phần quà trị giá 350.000 đồng bao gồm: 10
kg gạo, 1 thùng mì, 1 vỉ trứng và các túi gia vị đi
kèm trong lúc cơ cực đói khổ này đã khiến cho
tâm hồn người trao lẫn người nhận trào dâng
niềm xúc động vô bờ vì có thể giúp họ tằn tiện
cầm cự được gần một tháng.
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Có quà rồi, mà để quà đến được tay người
nhận cũng thật gian nan không kém. Người
nghèo đa số ở vùng ven, khu cách ly phong tỏa
nghiêm ngặt, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Từ
việc ban đầu gọi người dân đến tiệm tạp hóa
nhận thuận lợi, sau đó họ không đến được nữa
thì cho shipper chở đến tận nhà, hoặc đầu ngõ
khu cách ly rồi gọi họ ra nhận (mà shipper cũng
mất rất nhiều thời gian vì phải chạy lòng vòng
tránh các chốt kiểm soát, khó khăn lắm quà mới
đến được tay người nhận). Có lẽ vì việc nhận
quà tưởng chừng như rất đơn giản thì trong thời
điểm này lại trở nên gian nan vô cùng đã khiến
cho người nhận càng biết ơn, trân trọng quý tấm
lòng của quý ân nhân dành cho mình.
Nhìn những đứa trẻ học trò nhỏ thân
thương của tôi đang trú ngụ tại xóm trọ nghèo
vùng ven Sài Gòn, ở trong các căn chòi lá chắp
vá, tối tăm, chật hẹp khiến tôi càng cảm thấy
“thương hơn chữ Thương”. Chúng cầm trên tay
những món quà được gửi đến với nụ cười thật
trong trẻo, hồn nhiên, đơn sơ và đáng yêu.
Chúng nào có biết và hiểu thấu được hết nỗi ưu
tư lo lắng ngày càng nặng nề của cha mẹ
chúng… Tôi chỉ biết cầu mong đại dịch Covid
sớm chấm dứt để những đứa trẻ thiếu cha vắng
mẹ này được trở lại trường học và được hưởng
một tuổi thơ ấm êm, no đầy hạnh phúc…
…………
- “Sơ ơi! con cám ơn Sơ, cám ơn quý ân nhân
đã thương giúp đỡ. Chúng con ở vùng ven, xa
thành phố, cả tháng nay cách ly mà không ai
biết tới nên chúng con không nhận được sự hỗ
trợ, nhà hết gạo từ lâu rồi, nay nhận được quà
Sơ gửi con mừng quá!...” Lời một bà cụ bị liệt
hai chân gọi video điện thoại cám ơn Sơ, vừa
nói vừa khóc khiến tôi không cầm lòng được…
- “Sơ ơi! em nhận được túi quà rồi! Ơn này mẹ
con em không biết khi nào trả hết!” Tin nhắn
của người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ làm tôi
không khỏi chạnh lòng… “Một miếng khi đói
bằng một gói khi no” là vậy! Món quà vật chất
tuy nhỏ bé nhưng nó như một ánh lửa thắp sáng
giữa trời đêm, làm cho tâm hồn con người đang
rơi vào cảnh tăm tối, mờ mịt trở nên tươi sáng,
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đầy hy vọng vì cảm nhận được sự yêu thương
của người khác dành cho mình…

Đến nay, chương trình hỗ trợ cứu đói khẩn
cấp cho các cá nhân gia đình của Hội VNHELP
và nhóm VietBay với gần 2500 phần quà sắp
đến hồi kết thúc. Tôi thầm tạ ơn Ơn Trên và tri
ân, biết ơn tấm lòng quảng đại của quý vị ân
nhân đã giúp cho bao gia đình đang đói khổ tìm
được chút hy vọng, niềm vui và tình thương
trong hoàn cảnh khốn khó này.
Có thể nói, sự giúp đỡ quý báu của Hội cùng
quý ân nhân trong thời gian qua đã giúp cho
nhiều gia đình tạm vượt qua được những khó
khăn hiện tại do dịch bệnh kéo dài. Tôi ước
mong Hội VNHELP có thêm nhiều cánh tay nối
dài, nhiều tấm lòng quảng đại, cùng chung tay,
sẻ chia với các hoạt động thiện nguyện của Hội,
nhằm giúp cho cuộc sống của những người dân
nghèo được cải thiện ngày một tốt hơn, tươi
sáng hơn. Và nhất là cầu mong đại dịch sớm
chấm dứt để thế giới, cuộc sống con người
được bình yên.
Ngày 05/08/2021, Sơ Kim Thanh

