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Cảm giác của sự thành công không thú vị bằng cảm giác của sự thấu hiểu. Thấu hiểu một
câu chuyện thì không khó, thấu hiểu một thế hệ, nhất là thế hệ trẻ là không đơn giản. Hãy
để tuổi trẻ thuộc về chính tuổi trẻ, dấn thân và quyết định lựa chọn tương lai của chính họ
từ những sự trải nghiệm.
Tôi có một bộ sưu tập tí hon. Không khó để nhận ra sự khác biệt giữa nhóm những chiếc rìu
Đông Sơn với những chiếc rìu giả cổ. Sau hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm nằm dưới sông
vô tình được phát hiện và vớt lên, cùng với sự phong hóa của thời gian, những mảng ô xít đồng
lấm tấm xanh, kết cấu của những chiếc rìu Đông Sơn trở nên rệu rã, tưởng chừng chạm mạnh
vào chúng có thể vỡ vụn.
Trái lại, những chiếc rìu giả cổ sau thời gian vùi qua loa dưới bùn vớt lên vẫn giữ được vẻ tinh
tươm và chắc chắn. Đối với các khí cụ, sự phong hóa của môi trường xung quanh có thể nhận
ra nhờ vẻ bề ngoài một cách rõ ràng và đơn giản. Nhưng đối với con người, đặc biệt người trẻ,
sự nhận biết tính cách, khát khao thế hệ e rằng không đơn giản như thế.
Đầu xuân 2018, tôi nhận được một lời mời tham gia dự án sách “In-between”, dự án quy tụ
khoảng 30 người trẻ tuổi đã hoặc đang học tập, công tác tại nước ngoài. Những người trẻ thế
hệ Y (Millennials) – thế hệ 20 – 30 tuổi bắt đầu bước ra thế giới và muốn khẳng định mình,
thuộc các lĩnh vực khác nhau như báo chí, ngoại giao, giáo dục, kiến trúc, marketing cùng chia
sẻ những câu chuyện, những trăn trở của họ.
Chúng tôi đã rất hứng khởi chia sẻ với nhau về những điều mới lạ, rộng lớn nhưng rồi lại hoang
mang về việc mình là ai và mình thuộc về đâu. Có lẽ, chính sự chơi vơi được thể hiện ngay
trong tên dự án đã quy tụ chúng tôi lại với nhau.

"Dù ở trong những bối cảnh lịch sử, văn hóa khác
nhau, nhưng những người trẻ nói chung, ở thời kỳ nào
cũng đều mang trong họ những trăn trở của thời
cuộc."
Sau hơn một năm trời, chúng tôi ra mắt tựa sách Gần như là nhà. Khép lại dự án nhưng sau đó
chúng tôi vẫn chẳng thể khép lại mối băn khoăn về thế hệ mình. Những nụ cười, ánh mắt đầy
niềm vui khi ra mắt sách, khi chuyển nhuận bút tới quỹ Trò nghèo vùng cao, hay khi nhận được
lời cảm ơn từ độc giả rồi cũng nhường chỗ cho những khoảng lặng.
Ngày trước khi còn học phổ thông, khoảng lặng của chúng tôi diễn ra sau mỗi kỳ thi, thời gian
quý báu để thư giãn và lấy đà cho chặng đua điểm số kế tiếp. Khoảng lặng hiện nay là day dứt
những người thế hệ trẻ chúng tôi là ai và thuộc về đâu?
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Đầu năm 2015, ở tuổi 25, tôi rời bỏ những gì đang có để đi tìm những trải nghiệm mới mẻ. Sau
tháng ngày lăn lộn núi rừng theo kiểu Robinson Crusoe thời hiện đại, tôi quay ngoắt sang cộng
tác với một công ty tư vấn đa quốc quốc gia vì thấy trải nghiệm làm việc tại môi trường đó có
vẻ “sang chảnh.”
Như những người trẻ, ban đầu tôi thấy mình quan trọng với những chuyến bay tối ngày và
những dự án hào nhoáng gắn liền với những tên tuổi xuyên lục địa. Những ngày tháng đầu,
trong bộ âu phục phẳng phiu của nhà tư vấn, tôi luôn phải căng óc, mệt mỏi tìm tòi các phương
án giải quyết vấn đề, và mệt mỏi hơn nữa để thuyết phục khách hàng đồng thuận với những
giải pháp tôi đã gợi ý.
Suốt một năm trời, tôi chỉ tập trung vào việc lắng nghe – đặt câu hỏi – rồi tiếp tục lắng nghe –
đặt câu hỏi. Vòng xoáy đó cứ lặp lại ngày qua ngày. Đến một ngày tôi chợt nhận ra hóa ra với
đối tác nào cũng vậy, giải pháp không ở đâu xa vời mà luôn có sẵn nơi bản thân họ. Vấn đề là
họ chưa đủ tự tin và bình tĩnh để đưa ra giải pháp, và muốn chấp nhận những giải pháp đối tác
đưa cho họ – phương án họ cảm thấy hợp lý và quyết định đó là phương án tối ưu.
Cảm giác của sự thành công hóa ra không thú vị bằng cảm giác của sự thấu hiểu. Thấu hiểu
một câu chuyện thì không khó, thấu hiểu một thế hệ, nhất là thế hệ trẻ là không đơn giản. Các
câu chuyện có thể được truyền tải từ người ngày sang người khác qua ngôn ngữ nhưng những
nỗi niềm của thế hệ lại chẳng thể nào được lưu thông theo cách đơn giản như thế.

"Hãy để tuổi trẻ thuộc về chính tuổi trẻ, dấn thân và
quyết định lựa chọn tương lai của chính họ từ những
sự trải nghiệm."
Bản thân tôi đã từng thực hiện công việc nghiên cứu theo nhiều cách khác nhau, cũng đã dạy
học cho nhiều đối tượng từ tiểu học tới sau đại học, từ những kiến thức hàn lâm cho tới những
kỹ năng “mì ăn liền.” Năm 2016, lứa học trò đầu tiên tại ngôi trường tư thục mà tôi tham gia
thành lập đã tốt nghiệp phổ thông và đứng giữa ngã ba đường: học đại học, học nghề hay dành
một năm gap-year (khám phá, trải nghiệm trước khi học đại học).
Tôi ngạc nhiên khi nhận thấy các em chẳng băn khoăn chuyện học ở Việt Nam hay ở nước
ngoài. Khác với chúng tôi, các em không coi đó là một vấn đề quá to tát. Chỉ một năm sau, tôi
tình cờ gặp cô học trò cũ trong vai trò trợ lý cho đối tác. Cô kể đã đi du lịch khắp Đông Dương,
học mót các kỹ thuật marketing và tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống.
Hai năm sau đó, tôi gặp lại em trên không gian mạng. Cô bé bắt đầu tham gia chương trình cử
nhân trực tuyến của một trường đại học Hoa Kỳ. Còn tôi vừa bước ra, khép lại vai trò giảng
dạy của mình tại chốn đó.
Không phải sự thành công hay trưởng thành, mà chính sự tự do lựa chọn được làm điều mình
ưa thích của cô học trò cũ là điều tôi cảm nhận về thế hệ trẻ. Cách mà em đón nhận cuộc sống
vô tư, sảng khoái và trong trẻo như nó vốn có cũng khiến tôi nể phục và ghen tị phần nào.
Giữa năm 2018, tôi có một trải nghiệm khác. Tôi rủ một nhóm khoảng chục người gồm cả quen
và lạ, lập ấn phẩm “Dạy và Học” (Hoang et al., 2020a)i, giúp giáo viên phổ thông nâng cao
năng lực sư phạm. Chúng tôi tự gọi mình là Ban biên tập Lộn xộn với “phương châm 4.0”:
không lương; không văn phòng; không giới hạn thời gian; không giới hạn chuyên môn.

Tính đến tháng 2.2020, “Dạy và Học” đã xuất bản 19 số (Hoang et al., 2020b) iimà cả nhóm
chúng tôi vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Mỗi kỳ ấn phẩm là mỗi dịp chúng tôi “lắng nghe”
những người đồng nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc và chính bản thân mình. Hóa ra, chúng ta
chẳng hề tạo ra tương lai, mà chính bản thân chúng ta được định hình và liên tục tái định hình
bởi tương lai mà chúng ta mong muốn.

"Cảm giác của sự thành công hóa ra không thú vị bằng
cảm giác của sự thấu hiểu. Thấu hiểu một câu chuyện
thì không khó, thấu hiểu một thế hệ, nhất là thế hệ trẻ
là không đơn giản."
Dù ở trong những bối cảnh lịch sử, văn hóa khác nhau, nhưng tôi tin chắc rằng những người
trẻ nói chung, ở thời kỳ nào cũng đều mang trong họ những trăn trở của thời cuộc. Chúng ta
thử đảo ngược thời gian đặt ra vài tình huống giả định.
Nếu vị tướng trẻ Trần Quốc Toản sống giữa thế kỷ 21, người hiện nay được xã hội mặc định
là “con ông cháu cha”, ông sẽ làm gì với quả cam – một ân huệ dòng tộc mang tính vỗ về quý
giá mà hẳn rất nhiều người thèm muốn ghen tị, bóp nát hay chụp hình đăng trên Instagram?
Trạng nguyên Nguyễn Hiền, người mồ côi cha, xuất thân nghèo khó, đỗ Trạng nguyên năm 13
tuổi được các phương tiện truyền thông tôn vinh là thần đồng, sau các thành công sớm liệu có
giữ được cái đầu lạnh và bản lĩnh vững vàng để vạch ra các kế sách phò vua, giúp nước hay sẽ
biến mình thành ngôi sao trên Facebook viết bài và ngồi đếm các lượt like?
Tôi cho rằng đừng bắt tuổi trẻ phải đặt dấu chấm hết hay chấm hỏi cho những điều dang dở.
Hãy để tuổi trẻ tự mở ra cánh cửa cuộc đời với nhiều sự lựa chọn. Đừng bắt tuổi trẻ phải làm
mùa xuân của xã hội, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, mùa khô, mùa mưa hay bất kỳ
mùa nào cũng được. Hãy để tuổi trẻ thuộc về chính tuổi trẻ, dấn thân và quyết định lựa chọn
tương lai của chính họ từ những sự trải nghiệm.
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