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   RAPHEL NADAL  QUÁN QUÂN
                      QUẦN VỢT ÚC MỞ 2020

                                Võ Quang Yến

Chung kết giải quần vợt Úc Mở 2020 là một cuộc tranh đấu quyết liệt
giữa hai đấu thủ có tiếng hiện nay : một bên là Raphael Nadal, người Tây Ban
Nha, sở hữu 20 giải Grand Chelem (thắng trong năm hoặc hai năm các giải
Hoa Kỳ Mở, Úc Mở, Wimbledon, Rolland-Garros) đồng thời với Roger Federer,
người Thụy Sĩ, và Novak Djokovic, người Serbe ; bên kia là Daniil Medvedev,
người Nga, số 2 thế giới sau Novak Djokovic. Thế là cái được thua của trận
đấu rất là quan trọng trong môn quần vợt lúc nầy : Nadal có thể thành đấu
thủ có tước nhiều nhất trong số người đã được Grand Chelem, Medvedev có
thể thành số 1 thế giới ! Quyết liệt ngay từ trên giấy tờ, quyết liệt hơn hôm
chủ nhật 30.01.2022 trên sân đất nện Melbourne vì vắng bóng Novak Djokovic
bởi một chuyện tiêm chủng, không ai dám dự đoán một trận đấu bất ngờ nầy,
nhất là Nadal được gọi là « con bò mộng » chỉ đấu có vài ván sau khi thua
Novak Djokovic vòng bán kết ở Roland-Garros năm ngoái, chỉ đạt được giải
Wimbledon năm 2007 khi còn là 21 tuổi, thêm vào rất bị đau chân trái vì hội
chứng Muller-Weiss (một chứng bệnh thoái hóa làm biến dạng xương chân)
phải vào bệnh viện chữa, đi chống nạn không lâu trước khi trở lại sân đấu một
trận khá hung dữ chống Denis Shapovalov năm ngày trước làm nao núng cơ
thể. Nadal biết phải cố gắng vì đã 35 tuổi, không còn nhiều dịp để tiến lên, lại
chân trái đau lên đau xuống, anh không bắt đầu trận đấu với những tin chắc
của kẻ vô địch… Tuy nhiên, những địch thủ của anh đều biết anh là một đấu
thủ hiếu chiến (theo nghĩa hay), kiên trì, không hấp tấp, luôn hướng về một
muc đích. Đồng thời anh là một người bạn trung thành, luôn giữ trong mình
một tình bạn lâu dài. Một ví dụ để thấy rõ : anh quen cô Maria Fransísco
Perello tức Xisca, một cô gái đảo Majorque, sinh ngày 07.07.1988, học ngành
hành chánh, làm việc trong một hội của Nadal, từ hồi 7 tuổi làm bạn và dần
dần yêu cô. Để dễ tập trung trong mỗi trận đánh, anh không chịu lập gia đình,
mà mãi đến tháng năm 2018 mới xin cưới và đến ngày 19.10.2019 mới chịu
đeo chiếc nhẫn cưới ở  Roma sau hơn mười lăm năm trước mắt biêt bao cô
gái ước mong vì trên đường đi đấu anh gặp biết bao cô gải đẹp ca sĩ, nhạc sĩ,
trong các phim…. Nadal chỉ có một em gái trẻ hơn năm tuổi, Maria Isabel
người đẹp tóc vàng. Đừng tưởng dễ làm dâu lảm rể gia đình Nadal nhất là khi
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biết anh sở hữu một ngân quỹ kếch sù nhiều triệu đô la từ tiền lương, tiền
hợp đồng,… kèm theo một gia đình rất biết giữ gìn con em.

                 Raphael Nadal

Trong khi ấy Medvedev vừa mới thắng Roland Garros, hăng hái, nhiệt
tình, sung sức trước viễn ảnh đạt số 1 thế giới khi vắng mặt Novak Djokovic,
bình tĩnh ra sân. Và kết quả đúng như anh muốn : hấp tấp, có phần vụng về,
Nadal thua dễ  dàng hiệp thứ nhất : 6-2. Phải dừng ngay tức khắc cách đánh
thụt lùi, Nadal chạy nhiều hơn, thử cứu vớt những quả bóng thường anh xem
là không quá khó : kết quả không hoàn toàn mỹ mãn, anh còn thua một hiệp
thứ nhì nhưng nhẹ hơn, 6-4. Phút cuối cùng sắp đến : thua hiệp thứ ba là
thua tất cả. Cùng lúc, Medvedev bắt đầu giao bóng lần đầu không công hiệu
như lúc ban đầu. Nghe Medvedev sau trận đấu : tôi vô cùng kính trọng anh
Nadal đã hạ tôi vì tôi đã bỏ vào cuộc hết sức mình ; khi đạt đến 2-0, tôi nghĩ
gần xong, chỉ còn môt hiệp, phải cố gắng để kết luận ; nhưng không, anh ta
đã đấu với một cách không thực ! Medvedev kêu anh chuyên môn liệu pháp
vận động nhiều lần mong thư giãn được phần nào các bắp thịt chân nhưng
như tuồng không có kết quả. Nadal thắng liên tiếp hai hiệp sau (6-4,6-4) rồi
thắng luôn hiệp chót 7-5. Ngay cả vào lúc cuối, khi Nadal giao bóng với tỷ số
5-4, nghĩa là set chót, Medvedev thành công débreaquer nghĩa là xóa bỏ thế
lợi  của  địch  thủ,  Nadal  không  nao  núng,  tiếp  tục  như  không  chuyện  gì.
Medvedev giải thích cuôc thất bại của mình, không chút gay gắt, cau có. Anh
ta tỏ vẻ kính trọng địch thủ, mặc dầu là lần thứ hai liên tiếp anh bị thua ở
chung kết một trận đấu quan trọng. Nadal không khi nào buông tay, ngay
trước một địch thủ nay mai có thể là số 1 thế giới. Anh thử giải thích : đấy là



nhiệt huyết của phép chơi, một cử chỉ thiết thực, một tinh thần làm việc. Đấu
thủ của anh cũng là tay không vừa : Daniil Medvedev là một trong những nhà
quần vợt có tiếng, thuộc nhóm « big four » cùng với Raphael Nadal, Roger
Frederer và Novak Djokovic.

                               Daniil Medvedev
  

  
Nadal thú thật không có may mắn trên sân quần vợt nầy. Trong 16 lần

dự đấu, anh chỉ thắng được có một lần, năm 2009, chống Roger Federer sau
một trận tuyệt vời. Sau đó, anh thua luôn ở vòng  bán kết bốn lần : hai năm
2012 và 2017 trước  Novak Djokovic và Roger Frederer, mỗi lần năm hiệp ;
năm 2014 cơ thể lũng đoạn, thật ra anh không có phương cách chống cự
Stanislas Wawrínka. Trước đó, anh cũng thua hai  bán kết trước Thiem rồi
Tsítsipas vì anh không chịu nổi nhiệt độ nam cực. Vào chung kết anh phải
thay áo sau bảy hiệp ! Có người hỏi có  phải cái được thua lẩn quẩn trong đầu
óc, anh xua tay : tôi không tin hạnh phúc nằm trong môt ván đấu dù là quan
trọng !  Nhưng khi nhìn cặp mắt anh với giải thưởng trong tay ai cũng nhận ra
anh đã trở nên đấu thủ có nhiều tước nhất trong lịch sử quần vợt Grand
Chelem với 21 giải. Chính ở tuổi 35, măc dầu anh ra sức thu nhỏ thành công
đổi ngược kết quả, từ thua 2 hiệp trở thành thắng 3 hiệp, phản ứng thế giới
quần vợt đánh giá thành tích lịch sử nầy không biết quan trọng đến mức nào !
Medvedev tuyên bố ngay tức khắc : Nadal không tin đã làm lịch sử ngay anh
cũng không muốn nghĩ tới ; sự kiện đã ghi phần nào trong trí óc của anh. Và
anh khôi hài : Nhà tôi có mặt tại đây, tôi tưởng tượng ở nhà máy truyền hình
bị  vỡ !  Federer  còn  rõ  ràng  hơn trong  Instagram:  Mấy  tháng  qua,  mọi
người phát cười thấy chúng tôi còn đi chống nạng, chớ nên đánh giá thấp một
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nhà vô đich lớn… Hân hoan, tôi hân hạnh chia sẻ với anh thời đại nầy và vinh
hạnh đã đóng một vai trò trong sự kiện đã thúc đẩy anh trên đường thành
công. Nhưng anh tiếc Nadal đã đánh thay trái, một vấn đề cho tôi trong khi
anh vẫn viết tay mặt ! Nadal cười.

      
                                   Roger Federer            Novak Djokovic

Raphael Nadal sinh ngày 03.06.1986 tại Manacor đảo Majorque, quần
đảo Baléares.  Chàng có một ông chú, Miguel Angel đấu thủ của các hội FC
Barcelone, RCD Majorque, đội tuyển Tây Ban Nha những năm 1990. Một ông
chủ khác, Tony Nadal là huấn luyện viên của chàng từ thuở ấu thơ. Khi Nadal
còn nhỏ, liên đoàn đề nghị cho chàng lên Barcelone để dễ tập tành nhưng gia
đình từ chối, sợ trễ nải học hành. Nhưng ông thân Nadal phải bồi thường chu
cấp của liên đoàn.  Qua 14 tuổi, chàng nghỉ chơi quần vợt ít lâu vì cha mẹ ly
dị, anh bị nhiễu loạn và không thấy thích chơi quần vợt nữa. Dù sao, anh
không xa lánh xa thể thao. Ngay năm 2008 AskMen (internet) chỉ định anh
người thứ mười ba có nhiều ảnh hưởng trên thế giới. Anh được đánh giá trên
các sân quần vợt là người có tinh thần thể thao cao, lối  chơi ngay thẳng
nhưng hiếu chiến và được các bạn đồng nghiệp thưởng giải Stefan Edberg
Sportmanship Award bốn năm 2010, 2018, 2019 và 2020. Được bình phẩm
như vậy lúc còn trẻ, ta hiểu ngay tiến triển ngày nay và ngày mai. Trước cuộc
đấu Melbourne anh tin chắc đó là cuộc đấu Grand chelem cuối cùng. nhưng
sau khi thắng Úc Mở 2022, anh còn hẹn đến kỳ sau! Nhưng như đã thấy bệnh
tình ở chân, ai dám đoán ngày mai của Raphael Nadal.

.                                          .                                          
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logo Raphael Nadal

   

vơ chồng Maria Francisco (Xísca) - Raphael Nadal

            Nhà dưỡng lão la Faiencerie thành Sceaux 3.2022
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