NHÀ CỦA

MAYA

XIN CHÀO!
Đây là tập sách về một cô bé tên là
Maya. Tập sách “Maya Thật Can Đảm”
kể lại những gì đã xảy ra trong gia đình
của Maya. Tập sách này là về những gì
sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhiều đứa trẻ và gia đình cũng gặp phải
những việc thế này. Những gì xảy ra
với em có thể sẽ khác. Hoặc em sẽ có
cảm xúc khác. Điều đó hoàn toàn bình
thường. Maya muốn em biết rằng EM
KHÔNG HỀ ĐƠN ĐỘC.
Tập sách này là của em. Em có thể vẽ, tô
màu, và viết vào đó. Và dĩ nhiên em có
thể giữ lại.
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Maya rất thích mùa hè.
Em chơi đùa bên ngoài cùng các bạn
gần như mỗi ngày.
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Và cô bé đã ăn kem que làm lưỡi
có màu tím.
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Một ngày nọ, mẹ Maya hỏi cô bé,
“Con còn nhớ Sam không?”

Maya nói, “Cô ấy rất tốt bụng, cô
nói con nghe về tòa án, và cho
con bút chì màu.”
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“Đúng rồi con. Đã tới lúc chúng ta đi gặp cô.”

Maya thích Sam.
Nhưng Maya thấy mẹ lo lắng.
Maya cũng cảm thấy lo lắng.
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Maya và mẹ đến gặp Sam.
Sam mỉm cười rồi nói, “Rất vui được gặp lại
Maya! Đây có phải là chú ngựa mới?”
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“Vâng ạ!” Maya nói và cho cô xem chú ngựa màu tím.
“Chú ngựa tên gì nhỉ?” Sam hỏi.

“Tên cậu ý là Nửa Đêm! Dì tặng cháu
vào sinh nhật cháu. Nhiều khi, nó làm
cháu cảm thấy đỡ hơn.”
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Một người phụ nữ khác đi tới.

Mẹ nói, “Maya, đây là Jamila.
Cô đây giúp mẹ, cũng giống
như Sam giúp con vậy đó.”
“Chào Maya,” Jamila nói. “Rất vui
được gặp cháu. Ngồi xuống đây nhé.”
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Sam nói, “Mọi người cùng
nhau đều muốn giúp cháu
và mẹ cháu.”

Cô nhìn mẹ của Maya, mẹ
hỏi “Maya, con còn nhớ thẩm
phán không?”

Maya nói, “Dạ có?”
“Thẩm phán nghĩ là hiện giờ
con sẽ không an toàn ở nhà.”
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Sam nói, “Thẩm phán nghĩ là mẹ cháu
cần trợ giúp để chăm lo cho cháu.”

“Thẩm phán muốn cháu đến ở nơi khác một
thời gian trong khi mẹ cháu được giúp đỡ.”
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“Ở đâu ạ? Cháu không muốn đi!” Maya khóc.
Jamila nói, “Mọi người đang cố tìm một nơi
an toàn để cháu ở cùng với người thân hoặc
một gia đình trợ giúp khác.”
“Nhưng ai sẽ chăm lo cho cháu?” Maya hỏi.
Mẹ nói, “Thẩm phán nói con có thể ở
nhà Dì con.”
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“Cháu sẽ được gặp mẹ cháu chứ?”
Maya hỏi.

“Đúng rồi,” Jamila nói.
“Mẹ có thể đến thăm cháu
tại nhà Dì, và cháu có thể
gọi cho mẹ cháu bất cứ
khi nào cũng được.”
“Con đem theo mấy
chú ngựa đồ chơi
được không ạ?”

“Được, Maya,” mẹ nói.
“Con đem theo được mà!”
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Maya vẫn còn lo lắng.
“Khi nào thì cháu về
nhà được ạ?” em hỏi.

“Mẹ cũng chưa biết nữa
con,” Mẹ nói. “Thẩm
phán sẽ quyết định.”

“Nhưng mà mẹ sẽ cố gắng hết sức
để con có thể về nhà với mẹ sớm.”
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HOẠT ĐỘNG.

Maya có rất nhiều thắc mắc cho
người lớn. Sau đây là một vài
thắc mắc.
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Em có thắc mắc gì?
Em có thể viết vào những trang này để hỏi những
người lớn giúp em.
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“Cô biết điều này rất khó
khăn với cháu,” Sam nói.
“Cháu cảm thấy sao, Maya?”

“Bụng cháu đau ạ.”

Sam nói, “Khi chúng ta có cảm xúc mạnh,
chúng ta thường thấy như mình bị đau vậy.”
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“Cháu có thể làm những
thứ giúp cơ thể cháu thư
giãn,” Sam nói. “Cháu có
muốn múa mì không?”

Maya nói, “Dạ muốn.”
Lúc nào cô bé cũng
thích múa mì. “Chúng ta
cùng làm chung, được
không?”
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HOẠT ĐỘNG.

Sam cho Maya biết những lúc chúng ta
có cảm xúc mạnh, chúng ta có thể cảm
nhận trên cơ thể mình.
Sau đây là một số cảm nhận của Maya
và các bạn khác.

Cả người em như
bị siết chặt lại

Bụng thì quặn đau

Tim đập
nhanh

Em bắt đầu
thở gấp

Em thấy nhức đầu

Em có cảm thấy như vậy trên người mình không?
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Sam cũng nói đây là có những cách giúp
Maya thấy đỡ hơn.
Cô và Maya chỉ cho Jamila và Mẹ thấy
cách múa mì.

Trước hết, đứng thẳng
người, hai tay ở bên
hông, giống như một
sợi mì chưa nấu chín.

Hít thở sâu, rồi sau
đó thư giãn cả cơ
thể giống như sợi
mì mềm nhẹ sau
khi nấu vậy.

Em có muốn thử múa mì không?
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Sau đó, Maya đến ở với Dì.
Maya đem theo mấy chú
ngựa đồ chơi, mền và chiếc
gối yêu thích.
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Nhà Dì có những quy tắc không như ở
nhà cô bé.
Maya rất thích chơi xích đu. Ít nhất cho
đến khi trời bên ngoài bắt đầu lạnh.
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Nhưng Dì không cho Maya
xem TV nhiều như khi cô bé
ở nhà.
Và Maya phải đi ngủ sớm.
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Bây giờ ban ngày Maya rất bận rộn.
Đôi khi em đến gặp người tư vấn của mình, là Anya.

Maya thích cô ấy. Cô bé tô màu và
chơi đồ chơi khi trò chuyện cùng nhau.
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Vào ngày khác lại có những
người khác đến gặp.

Hai người cùng trò chuyện
rất nhiều. Đôi khi Maya
không nhớ rõ tất cả họ là ai.
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Vào buổi tối, Maya cứ
trằn trọc.
Maya nhớ mẹ và cũng
nhớ nhà.
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HOẠT ĐỘNG.
Khi Maya khó ngủ,
cô bé thử cách Sam đã chỉ.
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1.

Đầu tiên cô bé hít một hơi sâu. Sau đó cô bé
cong ngón chân và co bàn chân. Rồi thả lỏng.

2.

Cô bé g
̣ ồng chặt đôi chân. Rồi thả lỏng.

3.

Cô bé co bụng lại. Rồi thả lỏng.

4.

Cô bé co chặt sau lưng. Rồi thả lỏng.

5.

Cô bé rụt cổ và vai. Rồi thả lỏng.

6.

Cô bé siết chặt tay. Rồi thả lỏng.

7.

Cô bé nắm chặt bàn tay. Rồi thả lỏng.

8.

Cô bé nhăn mặt. Rồi thả lỏng.

9.

Và rồi cô bé co chặt cả người, từ đầu đến
chân cùng lúc. Rồi thả lỏng trước khi đi ngủ.

Đã bao giờ em thấy khó ngủ? Điều gì
giúp em dễ ngủ?
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Có khi Dì dẫn Maya đến gặp Sam.
Đôi khi, Mẹ và Jamila cũng có mặt.
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Đôi khi được gặp Mẹ là một ngày vui.

Mà đôi khi cũng thật buồn.
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Những lúc này, Maya thường hỏi
khi nào cô bé được về nhà.

Sam nói, “Vẫn chưa đâu, Maya. Mẹ cháu đã rất cố
gắng, nhưng quan tòa nói bây giờ vẫn chưa đến
lúc. Cô rất tiếc.”
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Mẹ nói, “Mẹ hứa là mẹ sẽ tiếp tục
cố gắng, Maya à.”
Jamila nói, “Mọi người sẽ cố gắng
làm nhiều thứ, Maya à.”

Rồi Maya nói, “Dạ.”
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Maya rất buồn.
Dì nói, “Dì biết ở đây sẽ không giống như nhà của mẹ con,
nhưng Maya à, từ bây giờ đây sẽ tạm là nhà của con.”

“Nếu con muốn bất cứ điều gì để ở đây trở thành
giống như nhà con, con cứ nói cho Dì biết nhé?”
“Dạ,” Maya nói.
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Dì đặt tay lên vai Maya.
“Con có muốn ra ngoài thổi bong bóng không?”
dì hỏi. “Dì biết đôi khi như vậy sẽ làm con thấy
đỡ hơn.”

“Con cũng muốn vậy ạ,” Maya nói và cầm lấy
bong bóng.
35

Maya nhìn thấy một bạn gái đang chơi bên ngoài.
“Bạn có muốn thổi bong bóng với mình không?” Maya hỏi.

Cô bé nhìn lên rồi mỉm cười. “Chắc chắn rồi ạ”
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Maya cũng mỉm cười. Bây giờ lại đến mùa hè.
Maya không biết khi nào cô bé mới được về nhà.
Có ngày lại rất khó khăn. Cô bé có cảm xúc rất mạnh.
Nhưng cô bé đã có bạn bè và những chú ngựa.

Và chẳng bao lâu nữa trời sẽ đủ ấm
để ăn những que kem tím.
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ĐIỀU GÌ THAY ĐỔI?
ĐIỀU GÌ NHƯ CŨ?
Khi Maya đến sống với Dì, một số
thứ thay đổi.
Maya thích một số thay đổi. Số
khác thì không. Nhưng một số
thứ thì vẫn như cũ.

Trong câu chuyện của Maya,
cô bé phải làm theo các quy
tắc tại nhà Dì. Nhưng cô bé
vẫn được chơi cùng chú ngựa
yêu thích của mình.
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ĐIỀU GÌ THAY ĐỔI VỚI EM?
Có thay đổi nào mà em không thích không?

Em nghĩ thay đổi nào thực sự là điều tốt?

ĐIỀU GÌ VẪN NHƯ CŨ?
Những điều gì em thích và vẫn làm?

Điều gì nhắc em mình vẫn là chính mình?
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