
ĐOÀN XUÂN HẢI: Nghĩ về Bảo tàng Chiến tranh

 

  

Trong số hàng trăm bảo tàng lớn nhỏ đang hiện hữu tại VN, Bảo tàng Chứng tích chiến
tranh thu hút du khách nước ngoài đông hơn cả. Điều đó cho thấy dạng bảo tàng này khá
lợi hại, tuy nhiên quy mô như hiện nay là chưa đủ.
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  Mô hình quả bom nguyên tử trong Bảo tàng Chiến tranh ở Nagasaki (Nhật Bản) /// Ảnh:Đoàn Xuân Hải         Sự “nổi tiếng” không mong đợi  Nói đến VN, có thể nhiều người trên hành tinh này không biết rằng đó là quốc gia xuất khẩugạo, hạt điều, hạt tiêu, mủ cao su… hàng đầu thế giới. Vậy mà khi đề cập đến chiến tranh khốcliệt thời hiện đại, sau Thế chiến 2, VN lại trở thành tâm điểm, nói ra ai cũng biết, báo chí quốc tếngày nào cũng đưa tin.  Trước Thế chiến 2, hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản chẳng có chút “tiếngtăm” gì trên bản đồ du lịch cho đến khi bị không quân Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống. Kểtừ ngày tăm tối ấy, hai thành phố này “nổi tiếng” luôn mặc dù bị hủy diệt. Dĩ nhiên, chẳng aimuốn “nổi tiếng” theo kiểu này.  Lịch sử đã trôi qua, quá khứ tang thương bởi chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng không biếnmất. Người đời đã gom góp những chứng tích của các cuộc chiến tranh đặt vào bảo tàng, vớimục đích giáo dục cho thế hệ sau thấy sự khủng khiếp mà con người phải gánh chịu do chiếntranh gây ra, đồng thời gửi đi thông điệp: Đừng để chiến tranh xảy ra, hãy sống trong hòa bình.Hơn ai hết trên cõi trần gian này, người Nhật “thấm thía” biết dường nào khi mình là nước duynhất trên thế giới, tính đến thời điểm hiện nay, biết thế nào là “mùi vị” của bom nguyên tử. Đó làlý do giải thích vì sao họ thành lập Bảo tàng Chiến tranh tại Hiroshima và Nagasaki.  Thậm chí trong bảo tàng ấy, người Nhật còn “chế tạo” lại quả bom nguyên tử đúng kích thướcthật của người Mỹ để trưng bày cho du khách tham quan. Dĩ nhiên đó chỉ là quả bom nguyên tửmô phỏng, vô hại, nhưng rất có lợi về mặt hiệu quả trưng bày cho bảo tàng, tạo nên một cảmxúc khó tả cho những ai nhìn thấy nó.     Tái hiện lịch sử  Nếu tính từ thời Hai Bà Trưng (năm 40) đến nay, VN đã trải qua giai đoạn lịch sử gần 2.000năm, thế nhưng hơn quá nửa thời gian ấy là triền miên khói lửa chiến tranh... Với bề dày “đángnể” như vậy, thiết nghĩ phải xây dựng vài cái bảo tàng chiến tranh hoành tráng mới có thể lột tảhết chiều dài lịch sử đau thương nhưng hào hùng ấy.Rải rác đây đó trên toàn cõi VN, chúng ta có trưng bày trong bảo tàng những hiện vật qua từngthời kỳ, có cả những chiếc cọc gỗ Bạch Đằng giang thời Trung cổ cho đến vô số vũ khí quândụng, xe tăng, chiến đấu cơ… thời hiện đại. Có lẽ phải tính đến chuyện gom hết các chứng tíchấy vào chung một bảo tàng và chắc chắn cái bảo tàng ấy phải rộng hơn gấp nhiều lần so vớicác bảo tàng chứng tích chiến tranh hiện hữu.  Tại sao phải rộng? Vì riêng trưng bày các loại chiến đấu cơ thôi, nó đã “ngốn” khá nhiều diệntích. Chỉ tính dòng máy bay quân sự từ thời Pháp đến kết thúc chiến tranh năm 1975 thôi, đãcó khá nhiều chủng loại không tài nào nhớ nổi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần phải bổ sung,ví dụ máy bay ném bom B52 chẳng hạn. Về chuyện này, nếu quyết tâm thực hiện thành lậpBảo tàng Chiến tranh, chúng ta có thể đàm phán với người Mỹ để mua lại vài chiếc B52 dạng“ve chai” đang nằm chờ ngày “xẻ thịt” bán sắt vụn ở các nghĩa địa phi cơ trên đất Mỹ. Nếu tìmmua được đúng chiếc B52 đã từng tham chiến tại VN thì càng tốt.  Những chiếc “pháo đài bay” to đùng này chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh đối với du kháchtrong và ngoài nước, vì sao thì chắc ai cũng hiểu, nhất là với người dân thủ đô Hà Nội thời điểmtháng 12.1972. Bên cạnh chiếc B52 “ve chai” còn nguyên, chúng ta có thể đặt những gì còn sótlại của chiếc B52 bị bắn rơi trên vùng trời miền Bắc thời trước.  Bài viết này chỉ là một gợi ý với mong muốn góp phần “lôi kéo” du khách tứ xứ đến với các bảotàng đông đảo hơn.  Đ.X.H  (nguồn: Báo Thanh Niên ngày 2/9/2016)       Cùng một tác giả:     Tôi lênh đênh giữa đôi bờ Âu-Á (bút ký)  King Kong và nàng Kiều  (bút ký)  Karaoke đâu phải lúc nào cũng vui  (bút ký)  Đi chợ Việt bên Úc (bút ký)  LÀNG ĐỊA NGỤC (bút ký)  Nhạc khách xứ người (bút ký)  Ẩm thực hoang dã ở Hà Lan(bút ký)  Tiệc 5 sao trên sông Seine (bút ký)  Thơ Đoàn Duy Xuyên  Cánh hồng vương vấn (thơ)  Nhớ một người (thơ)  Cõi sầu riêng em (thơ)  Nhớ người sơn cước(thơ)  Tên người và số phận (tạp bút)  Công tử Ả Rập (phóng sự)  Nhật Bản vui hay buồn? (bút ký)  Tình yêu không có tội (phóng sự)  Các vị thần vẫy gọi (bút ký)  Xa tình (thơ)  Nghe em hát (thơ)  Hoài thương màu nắng (thơ)  Tình rơi như lá (thơ)  Nagasaki và mối tình Việt - Nhật (bút ký)  1001 lý do... vĩnh biệt cõi trần (bút ký)  Vương tới 9 tầng mây(bút ký)  Thấy kimono nhớ áo dài (bút ký)  Những mái đầu xưa giờ đã bạc(bút ký)  Chuông vua... yểu mệnh  (bút ký)
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