SIMONA HALEY, NGÔI SAO SÁNG TỎA
QUẦN VỢT WIMBLEDON 2019
Võ quang Yến
2019 không phải là năm ưu đãi Serena Williams như thường thấy vì giải
Wimbledon (14.07.2019) nữ lọt vào tay một đấu thủ người Rumani không tiếng
tăm lừng lẫy nhưng không phải vô danh. 28 tuổi, không trẻ lắm, cỡ gái một con
trông mòn con mắt, thân thể đều đặn, chân tay nở nang, bắp thịt chắc nịch, nụ
cười có duyên, tương tự diễn viên chớp bóng ngoài sân trường quần vợt: Simona
Halep ! Cô thắng Serena, 37 tuổi, già dặn, đủ mánh lới, từng đoạt giải 7 lần ở
đây, thắng dễ dàng cả hai ván (6-2, 6-2) trong không đầy một tiếng đồng hồ, kỷ
lục tuyệt đối ở một cuộc đấu cao cấp, Simona bảo chưa bao giờ cô chơi hay ở
một sân cỏ cấp cao như vậy. Trái lại, Serena tuy vào cuộc với ưu thế của người
nhiều lần đoat giải, đã vào chung kết ở trên sân nầy 11 lần, đã từng thắng
Simona 10 lần trong số 11 cuộc đối nhau, bắt đầu bị dẫn 4.0 và mặc dầu hết sức
cố gắng không thành công trỗi dậy được. Đánh mạnh, hướng banh chính xác từ
góc bên nầy qua góc bên kia, sành cách chơi của người rành mạch, nhưng cô
tiếp tục phạm 25 lỗi trong khi Simona chỉ phạm có 3, giải thích phần nào thất
bại của cô. Thất vọng càng lớn khi cô thấy ở tuổi cô, lần nầy có lẽ là cơ hội cuối
cùng để đoạt giải lần thứ 8. Đối diện với cô, Simona chỉ đoạt được một Giải lớn
Grand Chelem ở Roland-Garros (2018) sau khi thua ba bán kết. Bây giờ đây
cũng là dịp hiếm để cô đoạt giải lần thứ 2. Bụng đau quằn quại trước khi vào sân
đấu nhưng cô bảo thầm không phải là lúc và không có thì giờ dành cho cảm xúc,
cùng lắm là kiểm ba nổi lòng. Vì vậy trên sân cô có vẻ bồn chồn, thiếu trật tự,
nhưng cô bảo đó cũng là một trạng thái tích cực.
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Nhưng cô không tránh được cảm xúc sau nầy khi về nhà. Cô lại thăm bà
mẹ chẳng biết nói gì và, ứa nước mất, cô ôm mẹ vào lòng: cô biết tham vọng của
mẹ là thấy cô vào được chung kết ở Wimbledon và chính khi ấy cô mới có thể tự
hào là thành công trong môn quần vợt. Mẹ cô chỉ biết khóc. Simona thú
nhận thường chơi xuất sắc khi thâm tâm bị rung động nhưng không kiếm cách
tránh hay quên đi trạng thái của mình. Cô bảo tâm địa phải hướng vào trận đấu
chứ không phải vào địch thủ, nhất là Serena có tiếng một cầu thủ biết làm đối
thủ rụt rè, mất lòng chiến đấu. Vì vậy cô bảo phải cố gắng tập trung mọi tư
tưởng vào chính mình, vào cách chơi của mình. Theo cô đó là cách hữu hiệu
nhất để đánh hay. Nhưng đối với đối thủ thì sao? Cô biết là cô cần phải luôn
khiêu khích, 100% ở mỗi cú đánh, không để cho đấu thủ có cơ hội lấy lại điểm
mà cô đã mất công chiếm đoạt. Cô cần phải biết phân tích những thời cơ của
trận đấu, phải luôn biết giữ mình ở điểm hiện tại. Nhưng cô không chạy theo số
điểm. Cô nghĩ đã thành công nhất trước một địch thủ như Serena trên sân cỏ.
Khi dẫn 5.2, 6.2, cô không nghĩ đã đạt đến đích mà mừng thầm: tôi có mơ
mộng không? Dù sao, một lời khuyên của Roger Federer, người mẫu của cô mà
cô không hết lời cảm ơn và luôn để bụng: cô phải tự tin, tin ở khả năng, tin ở
may mắn của mình

Sinh năm 1991 ở Constanta, cao 1m68, nặng 64kg, Simona bước qua
chuyên nghiệp từ năm 2008 và đoạt 19 giải đơn hội Quần vợt phụ nữ thế giới
WTA (Women’s Tennis Association) tương đương với hội ATP bên nam giới.
Cô chớm nở ở cấp cao từ cuộc đấu Roma 2013. Cô bảo chính ở cuộc đấu nầy
mà cô nhận thức khả năng tranh thủ chống những cầu thủ giỏi nhất. Sau đó, cô
vào chung kết ba giải lớn Grand Chelem: Roland-Garros (hai năm 2014 và
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2017) và Áo (2018). Sau cuộc đấu Bắc Kinh 2017, cô được lên số 1 thế giới mặc
dầu chưa thắng một cuộc đấu cao cấp nào. Đấy là nhờ tính điều đặn của các
cuộc đấu: cô không thắng nhưng thường được xếp hạng cao. Dù sao, phải đợi
bảy tháng nữa trong cuộc đấu đầu tiên cô mới thành công thắng cô người Mỹ
Sloane Stephens ở chung kết Rolland-Garos 2018. Trước ngay đó cô đã thua ba
chung kết Giải lớn Grand Chelem, hai ở Paris (2014, thua Sharapova nhưng
được bầu cầu thủ Rumani và năm ngoái, thua Ostapenko). Năm nay cô đoạt giải
Wimbledon (2019) sau khi thắng Serena, bịt miệng những người chê cô không
có thành tích trong các cuộc đấu cao cấp. Và chính Serena (xin nhắc lại đã thắng
bảy lần) ngay trên đấu trường cũng tuyên bố trước một trận đánh điêu luyện như
vậy thì phải ngửa mũ hoan hô và tự bảo luôn cần cố gắng. Khán giả chăm chú
đến con đường tiến bộ của Simona, thường đặt câu hỏi có gì biến chuyển vật
chất trong đời nàng. Biến đổi quan trọng nhất, tuy nhỏ, là cuôc rút gọn bộ vú. Cô
tự thấy bộ ngực nở nang gò bó lối chơi của nàng, lại thêm gây đau lưng. Năm 17
tuổi, không do dự, mặc lời dị nghi, cô cậy nhờ giải phẩu. Sau đó cô bảo con
người nhẹ hẳn, giao banh (nhất là ở cú bắt đẩu service) dễ dàng, không chút
vướng víu. Ngày nay cô hết còn nhắc nhở đến vụ giải phẩu này.

Thường những nhân vật có tiếng, bất cứ trong lĩnh vực nào, hay được
(hay bị) truyền tụng qua các tin đồn đại, có thật hay không. Simona không tránh
được lối khiêu khích nầy, ít ai biết nguyên do gì, lợi hại cho ai. Bụng hơi tròn,
mặt có vẻ mệt mỏi là đủ để phao tin Simona sắp có con, còn bàn tán trai hay gái!
Ở Âu Mỹ ngày nay, không cần phải cưới nhau mới được phép chính thức có
con. Gần đây (13.07.2019) trên internet còn thấy hình ảnh Simona ở quán ăn,
đầu cụng đầu, chia sẻ bàn ăn với tình nhân. Người đưa tin không quên tả cái
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bung tròn của người phụ nữ có mang và rành mạch kể Simona tránh rượu chỉ
uống nước (vệ sinh cho biết rượu có khả năng tác dụng lên thai)! Hỏi thì người
đại lý của cô không trả lời, bảo đó thuộc về đời sống tư, chi tiết gây thêm thắc
mắc trong lòng những người đã băn khoăn về chuyện tình duyên của nàng. Dư
luận đồn đại cô đi mua nhẫn cưới, mặt mày hớn hở. Tình nhân của cô là ai? Báo
chí viết nhiểu mà chỉ thấy một tên đưa ra: ông bầu người Áo Darren Cahill, 54
tuổi, 2 con, huấn luyện viên của Simona từ năm 2016. Khó tính, hay cau có,
nhưng lại là người kín đáo, Simona không tự cho phép thất bại và hướng mọi
hoạt động cho chính mình hay, nói cho đúng, cho môn quần vợt của mình.

Năm 18 tuổi, vừa mới thắng Giải lớn Grand Chelem Thanh niên (Roland
Garros), khi đặt chân vào vòng đua những đấu thủ lớn, cô thấy đường còn dài và
không có gì chắc chắn. Giải phẫu bộ vú là một biểu lộ ý chí có triển vọng lâu
dài. Darren Cahill không chịu tính tình bướng bỉnh của cô và tháng ba, sau cuộc
đấu Miami, mặc dầu cô luôn tập tành điều đặn, anh không thích thái độ của cô
và gián đoạn cuộc cộng tác. Không một cú điện thoại, không một lời nhắn nhủ
qua bạn bè. Nhưng cô biết anh theo dõi những thành tích của cô và sau cuộc đấu
Fed Cup (tương đương nữ của Coupe Davis) ở Constantza và Stuggart, Darren
tuyên bồ nghỉ làm huấn luyện viên một năm để sống với vợ con và làm tham
vấn cho tờ báo ESPN suốt ba cuộc đấu quốc tế Áo, Hoa Kỳ và Wimbledon. Biết
Darren không thích thái độ của mình, cô gắng thay đổi tập tính, đồng thời không
ngớt cảm ơn. Cô rất mừng biết Darren dành một chỗ riêng cho mình khi trở lại
với nghề huấn luyện viên. Để giải thích thái độ của mình, cô biện hộ cho ngọn
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lửa luôn cháy trong lòng người Rumani. Không có ai dạy tôi, tôi sinh ra với khí
chất sôi sục ấy. Mỗi một chúng ta đều có gì đặc biệt, tôi sống mạnh mẽ khi có
thuận lợi, trong sân đấu cũng như ngoài đời. Nhiều lúc tôi cần phải bình tĩnh
trở lại. Darren là người Úc, lúc nào cũng bình tĩnh, giãn lòng. Cô có gắng luôn
được mạnh khỏe, hy vọng sung sức vào dịp Đại hội Olimpic 2020 sắp tới ở
Đông Kinh bên Nhật Bản: đó là mục tiêu chính của cô hiện nay. Nhận được một
huân chương ở đây sẽ là một hoan hỉ trong đời sống thể thao của cô. Trong lúc
chờ đợi, cô tạm sống với số tiền thu nhập 4 triệu euro qua quần vợt cũng không
phải là ít. Thêm vào đấy, tiền lời đầu tư sáng suốt ở nhà băng gia sản bất động
sản và tiền quảng cáo thực phẩm CoverGỉl, nhiều tiệm ăn ở Bucarest, đội bóng
tròn ở Constanta. Cô cũng góp phần vào hàng áo quần Haleo Seduction và thuốc
thơm Nước Haley,… cộng lại tính ra nhân gấp bội tiền thu nhập thường xuyên !
Hôm về Rumani, cô được tiếp đón như một ngôi sao màn bạc !
Ngày hôm sau (chủ nhật 14.07.2019), chung kết nam đặc biệt quyết liệt
dài gần 5 tiếng đồng hồ, 5 ván (ván thứ năm 13-12), giữa hai đấu thủ không ai
chịu thua, Novak Djokovic (32 tuổi) rút cuộc thắng Roger Federer (37 tuổi). Với
giải 16 nầy, Djokovic lên ngang hàng với Bjorn Born và xích lại gần Federer (20
giải). Không giống nhau về cường độ, hai chung kết nam và nữ này rất tương tự
về mặt kết quả và hậu quả.
Thành Xô,
nhà dưỡng lão hè 2019
ảnh internet và mày truyền hình, tài liêu Vikipedia
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