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Lời mở
Trên chuyến xe buýt trở về làng Thế vận sau khi thi đấu, Caeleb

Remel Dressel, vận động viên bơi bướm và tự do người Mỹ với 5 huy
chương vàng tại Tokyo Olympic đã nói với phóng viên: “Từ bác tài xế cho
đến cô dọn dẹp vệ sinh hội trường, tất cả những người Nhật liên quan đã
đóng một vai trò quan trọng như nhau để làm nên đại hội này. Cảm tạ cuộc
đời đã cho chúng tôi cơ hội được có mặt nơi này”. Có lẽ không riêng gì
Dressel, hầu hết những tuyển thủ trên khắp thế giới có mặt trong một tháng
tranh tài tại Olympic Paralympic Tokyo 2020 (Oripara 2020) đã đều cùng
cảm nghĩ. Bởi lẽ, trong khi Covid 19 vẫn liên tục tấn công thế giới, riêng tại
Nhật Bản số ca bệnh nặng lên đến vài nghìn và mấy chục người chết mỗi
ngày thì cơ hội được thi thố tài năng thể chất giữa hoàn cảnh khó khăn này
là một ân huệ không nhỏ đối với mọi lực sĩ đã dày công tập luyện nhiều
năm. Mặt khác, suốt thời gian trước đó cho đến khi khai mạc, câu hỏi có
nên tổ chức Oripara hay không đã không có được câu trả lời thỏa đáng, đạt
sự đồng thuận. Hầu hết các lực sĩ cũng đã im lặng, và nước mắt mồ hôi
cùng với ý chí sắt thép của họ trên các đấu trường tranh tài đã thay câu trả
lời. Oripara Tokyo 2020 có lẽ là sự kiện thể thao nhận chịu nhiều lời phê
phán cay nghiệt của xã hội nhất, ngược lại, 1 tháng tranh tài đó cũng là sân
chơi rạng ngời mang lại nhiều thông điệp nhất để đồng cảm với khổ đau,
cùng nhau vinh danh lòng dũng cảm, kết nối tình bạn, và để thay đổi thế
giới. Lại một lần nữa, Nhật Bản cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh quật
cường, vượt qua nghiệt ngã của thời cuộc.
Sau khi Thế vận hội Tokyo 1964 chấm dứt, văn hào MISHIMA Yukio đã
bình luận rằng “Nếu không tổ chức thế vận hội, người Nhật sẽ phải bệnh tật
tinh thần”. 57 năm sau, câu nói của ông lại đúng. Vào giữa khi mà đại dịch
đã làm nghiêng ngửa niềm tin, giãn cách xã hội lâu ngày trở thành giãn
cách trong lòng người khiến xã hội hoang mang bất ổn và thậm chí bệnh
hoạn hơn với những tin đồn thất thiệt, khơi sâu hố ngăn cách, thì ánh lửa
đuốc thiêng cháy sáng 1 tháng qua tại sân vận động quốc gia đã sưởi ấm
niềm hy vọng, mang lại tự tin cho Nhật bản nói riêng cho nhân loại nói
chung.

Oripara 2020 còn là một tụ điểm của tình người. Isaiah Jewett (Hoa
Kỳ) và Nijel Amos (Botswana) sau khi ngã trên đường chạy 800 mét đã
cùng đứng dậy nắm tay nhau cùng về đích. Vận động viên nhảy cao Mutaz
Essa Barshim (Qatar) đã ôm chặt đối thủ Gianmarco Tamberi (Ý) sau khi đề
nghị chấm dứt thi đấu để cùng nhau nhận huy chương vàng. Nữ vận động



viên trượt ván đường phố nhiều triển vọng đoạt huy chương Okamoto
Misugu đã sụp khóc nức nở khi thất bại trong pha diễn cuối cùng, nhưng
khi ngẩng đầu lên, cô thấy quanh mình những đối thủ tranh tài đã xếp thành
vòng tròn để vỗ vai an ủi. Nước mắt cô lại tuôn trào, vì hạnh phúc. Còn
nhiều và rất nhiều những phút giây cộng hưởng tình người không thể kể
hết. Trong hồi ký “Bơi giữa bóng tối”, vận động viên khiếm thị huy chương
vàng bơi lội khuyết tật Kimura đã viết: “Tôi đã sống trong vòng tay ấm áp
của mẹ cha, của những người bạn tốt. Vở kịch đời tôi chẳng thể nào dựng
nổi nếu chỉ với mình tôi mà không có những ân tình sâu nặng đó. Thế vận
hội là nơi làm rõ nghĩa tình yêu con người...”. Oripara vì thế, không chỉ là
dịp tranh đua thứ hạng, đó còn là dịp để người tìm đến người, để gần nhau
hơn.

Không thể phủ nhận là suy trầm kinh tế do đại dịch gây ra đã tạo
nhiều khó khăn cho việc tiếp tục phát huy hiệu quả của những công trình,
cơ sở được hình thành, xây dựng phục vụ cho Thế vận Hội. Việc giải quyết
món nợ tài chính vĩ mô này cần gắn liền với một chính sách phục hưng xã
hội hậu Covid và chắc chắn là cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, di sản tinh
thần mà sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này để lại đã vượt hơn mong
đợi.

Ngày nào đó, khi sóng gió qua đi, nhìn lại quãng thời gian thế giới
chìm trong bóng tối dịch bệnh, Olympic Paralympic Tokyo 2020 ngoài kinh
nghiệm quý báu về phương pháp tổ chức phòng chống lây nhiễm, từ nhiều
góc độ khác nhau, những thế hệ mai sau có thể tìm hiểu để rõ hơn bài học
vượt khó hôm nay.

“Thượng Đế không bao giờ mang đến trần gian những thử thách mà
loài người không thể vượt qua được” . Nữ lực sĩ khuyết tật 3 môn phối hợp
(triathlon) Tani Mami đã nói như thế với các bạn trẻ trong một buổi diễn
thuyết. Chứng ung thư xương đã đột ngột cưa mất chân phải của cô khi
đang là một cổ vũ viên (cheerleader) sung mãn ở lứa 19 tuổi tại đại học
Waseda sáng giá. Sau biến cố sững sờ tê dại thanh xuân đầu đời đó, Tani
từng bước xây dựng lại lý lịch đời mình bằng nỗ lực không ngừng nghỉ và
liên tục tham gia thi đấu tại Thế vận hội khuyết tật từ năm 2008. Ánh sáng
mà mỗi lực sĩ, người thường cũng như khuyết tật mang đến cho mỗi chúng
ta chính là ý chí “vượt qua” này.

Tuyển tập e-book các bài viết và tường thuật sau đây không ngoài
mục đích mô tả lại một phần của ánh sáng đó trong một tháng mùa Hè khó
quên vừa qua. Ở một thời đại mà dịch bệnh, tin giả, khủng bố...khắp nơi



khiến chia rẽ nhiều hơn gắn kết, mong muốn khiêm nhường của nhóm biên
tập e-book này là các ấn tượng và xúc động chân thực mà sự kiện thể thao
này mang lại sẽ phần nào giúp chúng ta thêm sự đồng cảm. 
Xin mời quí vị cùng vào chuyện.
 
Phù Tang Tam Bút

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tokyo Olympic 2020
“Ori-Paraオリパラ” về đâu em hỡi!

 

Cái tựa đề nghe ngang ngang và khó hiểu sao ấy. Dạ, thưa: đó là cái
kiểu viết của dân xứ “shoyu” này, không thua gì với dân “nước mắm”, chỉ
khác một chút là “dù tĩnh lược” nhưng tàm tạm hiểu chứ không như “quân
ta” vừa “tĩnh lược” vừa “cắt ngắn” rồi chả hiểu gì cả như lời quảng cáo của
một công ty du lịch xứ Đông Lào: “bạn có thể kết hợp với chuyện chích
vaccin, “thăm thân, thăm thú” v.v…..”thăm thân” là cái quái gì? Vớ vẩn.

Trở lại chuyện.
“Ori-Paraオリパラ ” là viết tắt của hàng chữ “Tokyo Gorin-Para

Olympic 2020”, còn gọi là Olympic mùa hè - Olympic của những người tàn
tật, một trong những Event vĩ đại hoành tráng nhất “hành tinh”. Có 2
Olympic: mùa hè và mùa đông, 4 năm tổ chức một lần, Mùa hè 1964 là lần
tổ chức đầu tiên sau ngày Nhật Bản bại trận, lần thứ hai 2020 tại Tokyo, lần
tới là tại Paris. Olympic mùa Đông cũng được tổ chức tại Nhật 2 lần: một là
Sapporo (1972), và một là Nagano (1998). 
Tìm lại chút hương xưa, đọc lại một đoạn trong bài đã viết cách đây 11
năm, có tựa đề “Niềm Vui Òa Vỡ”, khi cả nước chờ kết quả, sau chuyện đại
bại trong kỳ “bầu chọn” năm 2016 lòng thấy “phấn chấn” lạ thường.



5 giờ 20 sáng ngày 8/9/2012 tại hội trường Buenos Aires (Á Căn Đình), khi
hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge, “khoan
thai” mở phong thư, rồi từ từ xoay về phía đối diện một tờ giấy có ghi hàng
chữ “Tokyo 2020” cùng lời phát biểu ngắn gọn: “Tokyo”, thì cả nước Nhật
tưởng như nổ tung, đầu tiên là thành phần “dân-cán-chính” có mặt ngay
tại hội trường mà “đầu tàu” là thủ tướng Abe, cựu thủ tướng Mori, Bộ
Trưởng Ngoại Giao Kishi, đô trưởng Tokyo, Tổng Thư Ký Ủy Ban Vận
Động Thế Vận Hội Tokyo, các tuyển thủ Nhật Bản, những ủng hộ viên
người Nhật v.v… , tất cả hình như đã “bị” bật ra khỏi chiếc ghế đang ngồi,
họ nhảy cẫng lên la hét “Ye...Ye” “Yatta”. Họ ôm nhau khóc, họ đưa hai
tay đánh vào nhau, họ giong tay lên, vung tay xuống biểu lộ nỗi vui mừng
có lẽ lớn hơn tất cả nỗi vui mừng nào khác. Cũng cùng vào thời điểm đó dù
là lúc gà chưa gáy…. sáng, tại hàng trăm, hàng ngàn địa điểm khắp nơi
trên toàn nước Nhật, trong trại lính, trong phòng tắm công cộng, trong các
công sở, trong các sân vận động, trong các quán nhậu, trong các trường
học, tại các “tư gia”, nói tóm lại là tại bất cứ nơi nào mà người ta có thể
tụm 5 tụm 7, “dân-quân-chính” đều một lòng cất cao …. lời hát
“Cờ bay cờ bay… rợp trời trên thành phố…Tokyo
Vừa chiếm lại đêm qua …. bằng phiếu
-----------------------------.,
nhưng chỉ được một chút thì lại thấy lòng buồn tê tái.... đầy nỗi âu lo. Event
vĩ đại “Ori-Para” Tokyo 2020” vẫn chưa thấy có dấu hiệu rõ ràng, dầu một
phía đã hầu như dứt khoát “Go ahead”.
Từ ngày có “Cô thị Vy” tuổi tròn 19, thăm viếng vào tháng 1/2020, nó như
vết dầu loang, tằm ăn dâu, ngày càng lan rộng. Nó bám như đỉa đói dứt mãi
không ra, khiến Event vĩ đại phải dời lại 1 năm, tháng 7/2021. Ori-Para từ
chỗ “nhất trí” biến thành “chia trí” giữa 2 bên: “Đi tới (続行 )” và “Cẩn
trọng - 慎重”.
Bên nhất định “Đi tới” là chính phủ (Bộ Trưởng Bộ Thế Vận), Ủy Ban
Quốc Tế Olympic IOC, Ủy ban tổ chức Olympic Japan JOC, thành phố
Tokyo, còn bên “Cẩn trọng” là các đảng đối lập (lẽ dĩ nhiên), các nhà
chuyên môn, số phần trăm đòi “dời” hay “dừng” là 80%, một tỷ lệ đầy áp
đảo, chỉ có 10% là đồng tình “đi tiếp” và 10% còn lại thì....sao cũng được,
qua nhiều bản thống kê. 
Trong một câu hỏi được đặt ra trong nhiều cuộc tranh luận giữa hai phía:
- Các ông chọn: tổ chức Olympic hay sự an toàn của người dân?
- Chúng tôi “chọn” cả hai và sẽ làm hết sức mình để bảo đảm sinh mạng



người dân và cũng vận dụng tối đa sự an toàn cho việc tổ chức Event vĩ đại
“Oly-Para”.
Tuy thế, bên “nhất trí” cũng có vài chuyện đá qua đá lại, chẳng hạn như từ
Bộ Trưởng Thế vận: “Việc tổ chức trong tình huống này sẽ gây ra tổn hại
và phần tổn hại nếu phát sinh thì thành phố Tokyo phải “phụ đảm”. Tokyo,
mà người đứng đầu là bà đô trưởng Koike thì “đáp trả”: Chúng ta phải ngồi
với nhau để bàn tính chuyện này”. 
Ủy Ban JOC mà bà tân Chủ Tịch Hasemoto (thay cho ông già thất ngôn
Mori) cũng coi như “nhất trí” tuy có những tuyên bố “lựa lời”: Cũng còn lo
lắm. Còn IOC thì chắc nịch: “Go ahead” qua lời tuyên bố của ông Thomas
Bach (Chủ tịch ủy ban thế vận quốc tế IOC) vào ngày 22/5: “Chúng ta phải
“hy sinh” một vài chuyện để tổ chức cho bằng được Ori-Para , vì tôi tin
rằng Nhật Bản dư sức vượt qua những chướng ngại và hẹn tái ngộ vào
tháng 7/2021”. Thêm một nhát búa vào ngày 25/5 chắc như đinh đóng cột
của ông John Dowling Coates (Phó chủ tịch IOC): “Nhất định tổ chức bằng
mọi giá dù Tokyo có nằm trong tình trạng Kinkyu 緊急”.
Một yếu tố cũng nặng ký nữa là: niềm hãnh diện của nền khoa học xứ Phù
Tang sẽ được “phơi bày” trong Event vĩ đại này
Còn bên “cẩn trọng”:
- Trả lời thế nào về con số 80% vì lòng dân muốn thế, lỡ có người chết thì
sao?
Chỉ cần câu hỏi này cũng đủ để gây ra những âu lo đau đầu cho bên “nhất
trí”.
Bây giờ đã là cuối tháng 5/2021, nghĩa là chưa đầy năm mươi mấy ngày,
câu chuyện chẳng biết sẽ đi về đâu, vì tình hình dịch bệnh, có thể có đợt 4
không chừng, vì biết đâu lại có thêm một biến thể lạ xuất hiện
Để chứng minh cho chủ trương của mình, bên “nhất trí” đã có rất nhiều cố
gắng để bảo đảm sự an toàn cho Event vĩ đại, soạn thảo một Playbook thật
chi ly, từng chi tiết những hướng dẫn y tế, phòng ngừa, cách ly, phương tiện
di chuyển, chỗ ăn chỗ ở đối với các đoàn tuyển thủ tham dự, huấn luyện
viên, các người hướng dẫn, và “nghiêm khắc - kibishi” với giới truyền
thông, số lượng “có giới hạn” khán giả trong nước tham dự, còn khách
nước ngoài thì đành hẹn đến kỳ Event 2024 tại....thủ đô ánh sáng “Paris có
gì lạ không em”.
Những chi tiết về Play book này thì dài giòng lắm xin phép đi qua.
Làm sao giải tỏa được nỗi lo này? Câu trả lời duy nhất mà bên “nhất trí”
bám víu: phải nhanh, phải “thần tốc” trong chuyện chích vaccin song song



với những đối sách cũ.
Nghĩ một cách thường tình thì “Cô Vi” đã áp đảo “Toàn văn Diện” những
ước mơ của các tuyển thủ trên toàn thế giới tập luyện ngày đêm, của các
khán giả Nhật, ngoại quốc khắp nơi. Lo là vì còn nhiều nỗi mà bên “nhất
trí” phải khó khăn vượt qua như lấy đâu ra những con số cần thiết để có đủ
số lượng bác sĩ, y tá.... Có một số các bệnh viện đã dứt khoát trả lời: “chúng
tôi xin được từ chối những yêu cầu của bên “nhất trí” vì chúng tôi đã dồn
toàn “tâm trí” cho người lây nhiễm mỗi ngày mỗi thay đổi chóng mặt”.
Một chiến dịch thần tốc về tiêm chủng đã bắt đầu mấy ngày nay, với mục
tiêu 1 ngày 1 triệu mũi. Mong sao cho đến ngày khai mạc “Ori-Pari” sẽ có
một tỷ lệ chích ngừa coi được, đủ để làm lòng dân, tuyển thủ an tâm.
Mong quá là mong, và cầu xin cho mọi chuyện thuận buồn xuôi gió.

Vũ Đăng Khuê
 



 



Tiếp tục Chuyện “Ori-Para”
Nó không phải là chuyện của David “đánh nhau” với anh chàng

khổng lồ Goliath với cái kết cục huy hoàng: David nhỏ con hát bài ca chiến
thắng, mà nó là chuyện gay go và dùng dằng giữa hai bên “đánh tiếp (tục
hành続行) và “thận trọng慎重”. 

Cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ
Chỉ còn non một tháng rưỡi, chính xác hơn là 42 ngày, cứ theo như

dự định thì vào những ngày này năm ngoái ‘2020”, Tokyo đã rợp bóng cờ
bay, hết sự kiện nhỏ này đến sự nhỏ kia, liên tục diễn ra khắp mọi nơi để
đón một sự kiện lớn hơn, vĩ đại hơn, “hoành tráng” hơn: một event vĩ đại
nhất “hành tinh” sau gần 60 năm chờ đợi, nhưng…cũng vì sự xuất hiện của
cái “quân khốn nạn” bé tí tì ti, sự thể lại không diễn ra đúng như dự định, lý
do như thế nào thì quân ta đều biết không cần nhắc lại.

Thận trọng “慎重“
Với những lập luận vững chắc bằng những dẫn chứng đầy thuyết

phục mang tính khoa học, mang tính cộng đồng của phái “Thận Trọng 慎
重”, ta chỉ cần tóm gọn trong vài câu: 
- “Tổ chức Ori-Para trong tình huống này chẳng khác nào “giao trứng cho
ác”. 
- “Là một cú banh tự sát (own goal), tự sút vào lưới mình”.
-----
- Có những địa danh của một số tỉnh thành đã yêu cầu “xin đừng đem ngọn
đuốc….thiêng vào xứ này” khi thấy cảnh rước đuốc xuôi Nam vượt Bắc vẫn
âm thầm diễn ra dù không khí xung quanh lạnh tanh, không có cờ bay,
không tiếng reo hò ủng hộ. Đã có rất nhiều “nghệ nhân”, người của công
chúng “辞退” (jitai): từ khước vinh hạnh có một không hai này. 
- Sự lắc đầu mỗi lúc một nhiều, từ 80,000 người, nay đã rút 10,000 người
của một thành phần không thể thiếu, đó là những tình nguyện viên làm
chuyện “ăn cơm nhà vác ngà voi”: hướng dẫn viên, thông dịch viên…., biểu
lộ tinh thần “Omotenashi” (hiếu khách) của người Nhật đối với khách
đường xa quờ quạng, 
- Một số các cơ quan y tế cũng “Say No” khi được Ủy Ban Tổ Chức yêu
cầu làm công việc: theo sát tình trạng “long thể” cho các thành phần tham
dự Ori-Pari như tuyển thủ, huấn luyện viên, thông dịch viên và các giới liên
quan.



Có khoảng một nửa số người được hỏi và câu trả lời là: “Không, tôi không
còn, tôi không còn yêu em nữa…..” còn một số thì “Thôi thế thì thôi là thế
đó” và một số thì “ai sao tui vậy”. 
Dựa những “cơ sở” trên, lý luận của Anh chàng Goliath to xác to….đầu, coi
bộ đã đi vào lòng người. 

Đánh tiếp “続行”
Dù thế, phái “続行” đại diện là cái anh chàng David “bé tí” nhưng nắm
quyền quyết định thì vẫn kiên cường đi tới, mặc dầu ngay trong nội bộ cũng
có những suy nghĩ, “quan ngại” trái chiều, nhưng vẫn cố gắng vượt qua,
giải quyết chi ly mọi “vấn nạn” để làm yên lòng “quân dân cán chính”.
1/ Chiến dịch “thần tốc” chích vaccin đã được mở hết tốc lực mà ưu tiên
không những cho toàn thể những người liên quan đến “Ori-Pari” (tuyển thủ,
huấn luyện viên báo chí, tình nguyện viên….) mà còn cho cả khối đại đa số
người dân: đẩy mạnh đến mức tối đa kế hoạch tiêm chủng như mơ ước của
Thủ Tướng Suga: 1 triệu mũi cho một ngày. 
Ngoài các “mặt bằng” của chính phủ trung ương hay địa phương chỉ định,
sẽ thêm các địa điểm tiêm chủng mở rộng cùng khắp trên mọi miền đất
nước, những nơi có những “mặt bằng” rộng rãi, thông thoáng như các sân
vận động, công ty lớn, khuôn viên các đại học, các trường trung tiểu học, tại
các bệnh viện, phòng mạch (クリニック) dù “mặt bằng” nhỏ bé v.v… cũng
tình nguyện xung phong vào chiến dịch thần tốc này. Nếu thuận buồm xuôi
gió, thì cho đến ngày khai mạc “Ori-Pari” (23/7) số người được chích ngừa
có thể đạt được 50%, tạm đủ xài cho “chế độ” miễn dịch cộng đồng. 
2/ Một tập hướng dẫn của Ủy Ban Thế Vận soạn ra gọi là Playbook, rất là
chi tiết từ A tới Z cho những tuyển thủ, huấn luyện viên, báo chí, khách
“tham quan” giới hạn (đáng tiếc là kỳ này không có khách từ phương xa),
từ trước ngày đến, ngay ngày đến, ngày luyện tập, ngày thi đấu và ngày về
cố quốc. Các chi tiết này sẽ liên tục được update tùy theo tình hình biến
dạng từ cái quân “khốn nạn”.
Quân ta có thể tham khảo nếu thấy cần thiết tại trang
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/an7bbklanhpcfzcf10r
l.pdf
3/ Tuy bầu trời Tokyo còn phủ đầy mây xám, các quốc gia khác cũng đã tỏ
vẻ “nhất trí” (ngoại trừ Bắc Triều Tiên) hứa hẹn là sẽ tham gia. Mỹ, một
đồng minh với Nhật tuy cũng có lời bàn ra, nhưng vẫn quyết định gửi phái
đoàn. Úc chơi đẹp cử phái đoàn bóng chày nữ đi trước, mướn luôn một

https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/an7bbklanhpcfzcf10rl.pdf


chuỗi các“mặt bằng”, các phương tiện “đưa đón” trong 2 tháng đủ thời gian
để “cách ly”, “tập luyện”, “di chuyển” và có lẽ sẽ còn dài dài với những
phái đoàn khác như Kenya chẳng hạn.

Team bóng chày nữ của xứ chuột túi Australia
4/ Lực lượng quân y của Tự Vệ Đội của Nhật sẽ đứng ra nhận trách nhiệm:
theo dõi tình trạng “long thể” của những tuyển thủ, huấn luyện viên
v.v….cùng với các nhân viên y tế khác của các phái đoàn đi kèm theo.
5/ Niềm hãnh diện của nền kỹ thuật Nhật Bản sẽ được “khoe” cho thiên hạ
vì “chính những khó khăn của dịch bệnh này cũng đã là động lực để các
doanh nghiệp Nhật đẩy mạnh sáng tạo kỹ thuật nhằm đáp ứng với tình hình
mới. Tập đoàn Lawson đang có kế hoạch triển khai hệ thống cửa hàng tiện
lợi không cần nhân viên bán hàng bằng cách áp dụng AI. Công ty điện tử
NEC sẽ lắp đặt các cửa kiểm soát xuất nhập cảnh bằng kỹ thuật nhận dạng
khuôn mặt tại cửa khẩu quốc tế. Hệ thống camera tinh nhạy đời mới sẽ phát
hiện cho biết quan khách nào không đeo khẩu trang... Đây là những bí
quyết kỹ thuật chắc chắn sẽ tăng cường lợi thế cạnh tranh cho Nhật Bản
trong tương lai hậu Olympic” 
-------------------
TOKYO OLYMPIC, PARALYMPIC vì thế sẽ không chỉ là võ đài của tranh
tài kỹ thuật, mà còn là nơi tỏa sáng của những chí khí cao thượng. Sẽ là nơi
lưu truyền những câu chuyện tập luyện vượt mọi gian khổ của các vận động
viên trong hơn một năm dịch bệnh vừa qua,
(chôm từ FB của một ông bạn).
6/ Khôi phục được một phần dù rất nhỏ tổn thất về “kim ngạch”, nhưng lấy
lại niềm hãnh diện và quyết tâm của một tinh thần samurai khi đã “rút
gươm ra khỏi vỏ”.



Nếu “dừng” thì.. miễn bàn, còn nếu “dời” thì sao? Đụng hàng với 2022 
(Olympic mùa Đông tại Trung Quốc) ngay. Khỏi bàn!  
Nói tóm lại thì phe “続行” của anh David đang cố gắng trả lời những nghi
vấn từ phía “thận trọng”.
---------------
Cuộc đối đầu của anh chàng Goliath to đầu, to trí và anh chàng David nhỏ
con nhưng đầy quyền lực vẫn chưa ngã ngũ. Cho đến thời điểm hiện tại thì
có vẻ như phái “thận trọng” của chàng David đang lấn áp phái “đánh tiếp”
của khổng lồ Goliath, vì nhỏ con nhưng lại có toàn quyền quyết định. 
Vẫn chưa thể có câu trả lời dứt khoát, dù mọi chuyện chuẩn bị đã đâu vào
đó
Tuy nhiên “30 chưa phải là tết” mà, chúng ta chờ xem sao nhé.  
Còn bạn ta? Bên “tình” bên “hiếu” bạn chọn bên nào?
Tôi xin chọn cả hai, vì tôi tin và mong hồi kết sẽ là cả hai bắt tay nhau “vào
cuộc”, chỉ có điều chiến thắng trong sự bẽ bàng, đầy lo âu nằm ngay bên
cạnh.
Tôi sẽ được vừa “gói đời mình trên chiếc…sofa” vừa ngồi dán mắt hướng
về cái màn ảnh nhỏ. Như vậy là quá OK nên không có gì mà đòi hỏi nữa!. 
Nói lại một lần nữa là tôi mong và tin cả hai bên đều bắt tay nhau “huề”,
cùng nhau nhập cuộc. Một “Ori-Para” để đời với không khí căng thẳng dồn
dập xung quanh.
OK?

Vũ Đăng Khuê
(11/6/2021)

 
 

 



MẤY SUY NGHĨ 
VỀ LỄ KHAI MẠC OLYMPIC TOKYO 2020

Đêm hôm qua 23/7, Olympic TOKYO chính thức khai mạc. Người
chạy đốt đuốc lửa thiêng cuối cùng vẫn là bí mật quốc gia TOP SECRET
cho đến khi xuất hiện. 57 năm trước, tại thế vận hội TOKYO 1964, lực sĩ
điền kinh Sakai Yoshinori, quê quán ở HIROSHIMA sinh ngày 6/8/1945
đúng vào lúc thành phố này bị thả bom nguyên tử đã được lựa chọn để nêu
cao khát vọng hòa bình, tái thiết của Nhật Bản. Năm 92, tại Barcelona, tháp
đuốc được thắp sáng bằng một mũi tên mang lửa, bắn bởi cung thủ khuyết
tật Antonio Rebollo, đã gây ngạc nhiên sững sờ cho rất nhiều người xem.
Ông Muhammad Ali, võ sĩ quyền anh huyền thoại của Mỹ thực hiện nghi
thức này tại đài lửa Olympic Atlanta 1996 khi đang mắc chứng bệnh rung
giật Parkinson từ 10 năm trước đó đã tạo ra một hình ảnh xúc động nhất
trong lịch sử Thế vận hội. Vận động viên chạy nước rút người thổ dân
Cathy Freeman thắp lửa Thế vận hội Sydney 2000 trên một hồ nước dung
hòa sự đối lập nhằm làm sáng tỏ thông điệp hòa giải dân tộc. Freeman sau
đó đã giành chiến thắng ở giải 400 mét, cô trở thành người đốt lửa duy nhất
từ trước đến nay giành được huy chương vàng ngay tại Thế vận hội cùng
kỳ.

Người đốt tháp lửa thế vận hội đêm qua là tuyển thủ quần vợt nữ
Osaka Naomi với 4 lần vô địch các giải mở rộng tại Mỹ, Úc, có cha người
Haiti, mẹ Nhật, đã từng hứng chịu bệnh trầm cảm tinh thần, được kỳ vọng
là hội tụ những thông điệp về tính đa dạng và dung hòa của đại hội lần này.
Phần lớn các đội tuyển vào sân đều được dẫn đầu bởi từng cặp nam nữ cầm
cờ. Thành phần xã hội, xuất thân của các nghệ sĩ trình diễn được đa dạng
hóa đến mức tối đa. Nội dung nghệ thuật cũng đã dung hòa giữa cổ xưa và
hiện đại. Nhạc jazz diễn tấu cùng nhịp với động tác tuồng cổ Kabuki. Bên
trên sân khấu biểu diễn nghề mộc truyền thống thời Edo 400 năm trước là
hơn nghìn chiếc drone hiện đại được điều khiển từ xa để hình thành các tiết
họa lung linh sắc màu giữa trời đêm... Nếu 57 năm trước, sau khói lửa binh
đao, trong quyết tâm đi tìm một vị thế xứng tầm thế giới, thế vận hội 64 thể
hiện khát vọng chung của Nhật Bản là trỗi dậy vươn lên nhằm tạo nên
những kỳ tích kinh tế với tỷ lệ tăng trưởng nóng 8-12% hàng năm, thì ngày
hôm nay, giữa tình hình thế giới đã đổi khác và cũng giữa những thảm cảnh
của đại dịch toàn cầu, chủ đề của Olympic Tokyo 2020 đã chững chạc lại và
sâu sắc hơn trong ý nghĩa bắt tay nhau, chấp nhận khác biệt, để cùng mạnh
mẽ hơn mà vượt qua gian khó.



Để tổ chức đại hội thể thao này, Tokyo và Nhật bản đã trả giá rất đắt.
Chi phí đã đội lên thêm 294 tỷ yên do bị đình hoãn 1 năm và phải trang trải
cho các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid. Điều này cũng đã khiến
cho tổng kinh phí tổ chức lên đến 1.650 tỷ yên (khoảng 16 tỷ đô), được xem
là mức chi phí tổ chức Olympic - Paralympic cao nhất từ trước đến nay.
Không chỉ tiền bạc, từ 8 năm trước đây, sau khi được bình chọn đăng cai tổ
chức, rất nhiều vấn đề rắc rối đã xảy ra từ vụ thay đổi kiểu dáng sân vận
động chính, cấm sử dụng huy hiệu Olympic, nghi ngờ hối lộ để được bình
chọn, chủ tịch Ủy ban tổ chức Mori từ nhiệm vì phát ngôn khinh miệt phụ
nữ, cách đây một tuần thì giám đốc chương trình âm nhạc Oyamada phải
thôi việc vì bị phanh phui chuyện bắt nạt bạn học người khuyết tật vào lúc
nhỏ...chưa hết, 36 tiếng trước giờ khai mạc thì nghệ sĩ hài Kobayashi bị giải
nhiệm vì cho là đã vi phạm nhân quyền khi dùng hình ảnh nạn nhân Do
Thái của Đức Quốc Xã trong một hài kịch chọc cười và mấy chục năm
trước.... Tuy nhiên, đối với chính phủ Nhật Bản, các vấn đề trên vẫn chưa
phải lo lắng bằng dư luận trong cũng như ngoài nước về việc dám tổ chức
sự kiện đầy rủi ro như thế. Hành trình chạy bộ rước lửa thiêng 732km trong
121 ngày từ tỉnh Fukushima, nơi xảy ra sự cố nguyên tử trong thảm họa
sóng thần 11/3/2011, đã bị nhiều địa phương từ chối giữa chừng phải thay
đổi lộ trình và cũng đã phải huy động nhiều y sĩ, y tá đang công tác chống
dịch covid cùng tham gia cho đến những chặng cuối.

Ngay vào lúc bắt đầu buổi lễ, phút mặc niệm cho tất cả nạn nhân tử
vong vì covid đã được tiến hành. Đặc biệt nhất là trong diễn văn khai mạc
của Thiên hoàng Naruhito đã tránh dùng chữ Iwai (chúc mừng đại hội) mà
trong Thế Vận Hội 1964, ông nội của ngài là Thiên hoàng Hirohito đã sử
dụng. Thay vào đó là chữ Kinen (ghi nhớ) đã thể hiện sự quan tâm lớn đến
nỗi buồn chung của nhân loại hiện nay. Cho dù hoàn toàn không còn quyền
lực và chỉ là biểu tượng quốc gia, tuy nhiên, khi mà ngay cả thủ tướng và
các chính khách cao cấp đều không có một lời nào trong lễ khai mạc, thì
diễn văn duy nhất của Thiên Hoàng như nhằm xoa dịu các tranh luận vẫn
chưa có dấu hiệu giảm xuống, và đang chờ dịp bùng dậy khi có những
chuyện không hay xảy ra.

Kể từ khi nhà độc tài Hitler sử dụng Olympic Bá Linh 1936 như là
một cơ hội biểu dương sức mạnh Đức Quốc Xã, đại hội thể thao lớn nhất
thế giới này đã mau chóng trở thành nơi sử dụng khối nén cảm xúc của cả
tỷ người xem vào các mục tiêu chính trị. Cũng kể từ thập niên 80 thế kỷ
trước, yếu tố kinh doanh đã tác động mạnh đến các tư tưởng nhân văn khác



của Olympic, khiến cho kinh phí tổ chức mỗi lúc một leo thang và các món
lợi kếch xù có được từ quyền kinh doanh phát sóng của Ủy ban Olympic
Quốc Tế IOC đang càng ngày gây nhiều quan ngại. Tại đêm qua, ngọn đuốc
thiêng đốt bằng khí hydro không phát thải các bon, tác phẩm gỗ trình diễn
gia công từ công việc tỉa rừng bảo vệ môi trường, điệu nhạc trong siêu
phẩm trò chơi điện tử Dragon Quest để đón chào đoàn tuyển thủ... chính là
những nội dung mà Nhật Bản tin là sẽ chinh phục thế giới.

Olympic TOKYO 2020 còn là nơi chính quyền thủ tướng SUGA
đánh cuộc với các thách thức đối lập ở trong cũng như ngoài đảng cầm
quyền trước khi có quyết định giải tán Hạ viện để xác định lại vị trí chính
trị của mình. Với với số lượng vận động viên và tỷ lệ vận động viên nữ
đông nhất từ trước đến nay, số nước tham dự và bộ môn thi đấu nhiều nhất
từ trước đến nay, cũng như với tư tưởng đa dạng, dung hòa được nhấn mạnh
một cách xuyên suốt trong lễ khai mạc, thông điệp chính trị mạnh mẽ nhất
mà Tokyo muốn biểu hiện có lẽ là nhu cầu đoàn kết mạnh hơn, cao hơn của
tất cả những nền dân chủ để có thể đương đầu với những thế lực độc tài
đang gây nhiều uy hiếp trên bàn cờ thế cuộc hiện nay.

Giữa những tao loạn kể trên, TVH Tokyo 2020 còn được xem là một
cơ hội để suy nghĩ tìm về ý nghĩa nguyên thủy của Olympic. Thế giới cho
dù không ngừng biến động, nhưng cảm xúc được mang lại từ tinh thần
quyết đấu của các lực sĩ trên mọi đấu trường Olympic xưa nay là bất biến.
Ekecheiria hay “Đình chiến Olympic” là thời gian mà mọi binh tướng ngày
xưa của tất cả vệ thành Hy lạp cổ đại (polis) đã ngưng chiến đấu trong dịp
tranh tài. Olympic, từ nguyên thủy là lễ hội của hòa bình. Mong thay.             
 
Trung Hiếu
 
 



Trước thềm Thế vận hội
Tokyo lây nhiễm 1872 ca trong ngày 21-7. Liệu Olympic có bị hủy

trước giờ G? Bắt đầu từ ngày hôm nay Ng. Huy trở lại vai trò Pv tường
thuật sự kiện có một không hai này đến quý độc giả trên thế giới. Bài viết
dưới đây sẽ cho thấy quyết tâm của người đứng đầu chính phủ Nhật.
・Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết, ông quyết định tổ chức Thế vận hội
Tokyo trong bối cảnh dịch covid đang diễn ra. Cho dù Tokyo đang trong
tình trạng khẩn cấp, số người nhiễm ở Nhật Bản ít hơn các nước phương
Tây và các biện pháp phòng ngừa triệt để hơn.
Đã có những chỉ trích về việc tổ chức Thế vận hội, cho rằng nó nguy hiểm
cho cả Nhật Bản và thế giới. Tuy nhiên thủ tướng Suga đề cập đến trường
hợp của Vương quốc Anh, nơi tổ chức Giải vô địch quần vợt Wimbledon và
Giải vô địch bóng đá châu Âu ở một địa điểm chật kín khán giả không đeo
khẩu trang, cho dù thực tế có hàng chục nghìn ca lây nhiễm mỗi ngày.
Tại Nhật Bản, hầu như tất cả mọi người đều đeo khẩu trang ở những nơi
công cộng. Ông Suga chỉ ra rằng việc đeo khẩu trang là vô cùng quan trọng
để bảo vệ người dân, Nhật Bản đang làm điều đó một cách triệt để.
Thủ tướng cũng tiết lộ rằng ông đã được nhiều người thân cận khuyên nên
ngưng luôn Thế vận hội. Tuy nhiên Ông nói: “Hủy bỏ là điều quá đơn giản
và dễ dàng; đương đầu với thách thức mới là vai trò của chính phủ”.
Tokyo đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 12 tháng 7 đến khi kết thúc
Thế vận hội. Tuy nhiên, không giống như phong tỏa như ở một số nước,
cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra gần như bình thường ở Nhật Bản. Các
biện pháp chính được đưa ra liên quan đến tình trạng khẩn cấp là yêu cầu
các nhà hàng không cung cấp rượu bia và rút ngắn giờ mở cửa, các nơi
công cộng phải giới hạn số người tập trung.
Số người bị nhiễm bệnh ở Nhật Bản chỉ bằng khoảng 25% so với ở Hoa Kỳ
trên đầu người, trong khi khoảng 70% người cao tuổi và 40% tổng dân số
đã tiêm chủng ít nhất 1 lần. Số ca tử vong ở Nhật Bản cũng giảm đáng kể.
Theo Our World in Data, một trang web theo dõi những người bị nhiễm
corona, tỷ lệ bình quân đầu người là khoảng một phần bảy của Hoa Kỳ.
Sinh ra là con trai của một nông dân trồng dâu ở Tohoku, ông Suga đã leo
lên đỉnh cao quyền lực sau 50 năm hoạt động chính trường. Theo bình luận
gia chính trị Miura, ông được cho là rất hiếm trong số các chính trị gia ưu tú
của Nhật Bản. Sự nghiệp của ông ấy đã cho ông niềm tin rằng sẽ có thể
thành công đối với những gì dường như không thể, bao gồm cả quyết định
đăng cai Thế vận hội trong tình huống bị corona uy hiếp.



Ông Miura nói "Linh tính của ông Suga là phải chấp nhận rủi ro. Ông ấy ở
vị trí hiện tại vì ông ấy đã nhiều lần chấp nhận rủi ro".
Tuy nhiên, tỉ lệ ủng hộ chính phủ Suga đang xuống thấp chưa từng có. Theo
một cuộc thăm dò do Mainichi Shimbun thực hiện cuối tuần trước, 62% số
người được hỏi cho biết họ sẽ không ủng hộ Nội các Suga trước cuộc bầu
cử vào mùa thu năm nay, tăng 7 điểm so với cuộc khảo sát một tháng trước.
Mặt khác, chỉ có 30% trả lời rằng họ sẽ ủng hộ. Ngoài ra, khoảng 70%
người dân Nhật Bản được thăm dò cho biết, không nghĩ Thế vận hội có thể
thành công
Nhưng ông Suga tỏ ra tin tưởng rằng suy nghĩ mọi người sẽ thay đổi nếu
cuộc tranh tài bắt đầu và mọi người có dịp thưởng lãm trận đấu trên TV; vì
hầu hết các cuộc thi sẽ được tổ chức mà không có khán giả. Ông cũng rất
mong chờ cuộc thi karate mà ông từng chơi khi còn là sinh viên.
Thủ tướng Suga nhớ lại kỷ niệm của mình khi xem các vận động viên Nhật
Bản giành huy chương tại Thế vận hội Tokyo 1964, “Tôi rất phấn khích, ấn
tượng và vẫn còn giữ niềm cảm xúc đó trên mí mắt”.
Khoảng 4 tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi Olympic trên TV, vận động
trường không khán giả vẫn có giá trị không nhỏ".
Con người Nhật khi đã nhận trách nhiệm là sẽ làm, cho dù phải trả giá.
(Tóm tắt cuộc phỏng vấn của thủ tướng Suga với The Wall Street Journal)
・Ủy Ban Olympic họp đại hội hôm qua và đã quyết định Brisbane của Úc
là thành phố tổ chức Olympic 2032; sau Olympic 2024 tại Paris và 2028 ở
Los Angeles. Nhưng có vẻ không còn sự chào mừng khí thế như xưa.
 
 
 



Túc cầu làm nóng trước ngày khai mạc Olympic
Hôm nay 22-7, bộ môn túc cầu đã bắt đầu các trận tranh tài vòng

bảng.
Thú thật coi EURO 2020 xong thì xem qua các trận mở màn này khá tẻ nhạt
vì chất lượng và đẳng cấp không thể nào so sánh với các đội đàn anh Châu
Âu.
Các tuyển thủ của 16 đội tham dự Olympic được quy định dưới 24 tuổi và
có quyền tăng cường 3 cầu thủ quá lứa tuổi; gọi là 24+3.
Bảng A: Pháp, Nhật Bản, Mexico, Nam Phi
Bảng B: Romania, Hàn Quốc, New Zealand, Honduras
Bảng C: Tây Ban Nha, Argentina, Ai Cập, Australia
Bảng D: Ba Tây, Đức, Bờ Biển Ngà, Saudi Arabia

Pháp và Mexico ở bảng A có trận đấu khá cân sức trong hiệp 1 và
bùng nổ ở hiệp 2 nghiêng về đội tuyển Trung Mỹ với kết quả 4-1.

Hàn Quốc bảng B được xem là đội mạnh trước đối thủ New Zealand,
tuy nhiên trong một lần tấn công hiếm hoi, New Zealand đã phá thủng lưới
xứ Kim chi; và đây là tỉ số duy nhất.
Cùng bảng B Romania thắng Honduras cũng tỉ số 1-0. Hàn quốc gặp khó ở
bảng này.

Ứng viên vô địch Tây Ban Nha của bảng C làm mọi người ngạc
nhiên khi chơi thiếu lửa, huề Ai Cập 0-0; trong khi Úc bị đánh giá dưới Á
Căn Đình thì đã thắng đội mạnh của Nam Mỹ 2-0.

Bảng D Bờ biển Ngà thắng Saudi 2-1 trong khi đương kim vô địch
Ba Tây hạ Á quân Đức 4-2.

Và đội chủ nhà trước trận đấu với Nam Phi gặp vài khó khăn có tính
cách thủ tục liên quan đến covid. Số là đội tuyển Nam Phi có 2 tuyển thủ
xét nghiệm dương tính, bị cách ly; 18 cầu thủ còn lại trở thành người tiếp
xúc gần; nếu trước trận đấu 6 tiếng, xét nghiệm âm tính thì 18 cầu thủ này
được ra sân với điều kiện đối phương đồng ý thi đấu; nếu đối phương là
Nhật không đồng ý thì Nam Phi bị xử thua.
Nhưng không ai chơi kỳ vậy, các chàng samurai tuyên bố “mondai nai”;
không vấn đề.
Trận đấu diễn ra với sự áp đảo dữ dội thiếu phần may mắn của các chiếc áo
xanh; phải chờ đến hiệp 2; phút thứ 26, tiền vệ trẻ Kubo đi banh trong vòng
cấm bên phải, lừa qua một hậu vệ áo vàng và sút vào góc chết, banh trúng
cột tung lưới Nam Phi, mang bàn thắng quý giá cho Nhật. Nếu biết chắt
chiu cơ hội, Nhật đã có thể kiếm thêm 2 tới 3 quả.



Tuy nhiên 2 địch thủ sắp tới là Pháp và Mễ không phải dễ nuốt. Nhìn trận
đấu không sướng mắt nhưng Nhật đã có khởi sự không thể nào tốt hơn.
Chờ lễ khai mạc ngày mai nhé các bạn.

Chỉ còn đúng 10 tiếng nữa, Olympic khai mạc trước nỗ lực “chống
phá” của một số người bươi móc các vụ việc liên quan tới các nghệ sĩ tham
gia chương trình. Những chuyện xảy ra 20, 25 năm trước như trường hợp
Kobayashi Kentaro, quá khứ là một nghệ sĩ hài đã dùng hình ảnh nạn nhân
Do Thái bị Đức quốc xã thảm sát làm một tiểu phẩm chọc cười; và điều này
Ban tổ chức chỉ được biết trước lúc khai mạc 36 tiếng nên giải nhiệm. Tính
ra đã 4 nghệ sĩ từ nhiệm hoặc giải nhiệm khiến 20 thành viên BTC đề nghị
dẹp luôn các tiết mục trình diễn trong lễ khai mạc.
Cái bẩn là Tokyo Olympic dời lại 1 năm, tại sao trong thời gian đó không
đưa các vấn đề trên ra giải quyết mà để tới sát ngày khai mạc mới khui ra.
Phe chống đối Olympic đang rất hả hê nhưng tinh thần Olympic được đặt
lên trên hết. 8 giờ tối nay 4 tỉ người trên thế giới sẽ theo dõi lễ khai mạc;
người Nhật vẫn hy vọng đó là sự kiện để mọi người cùng nắm tay nhau
vượt qua bóng ma covid.

Hai bộ môn thể thao đã có những trận tranh tài trước ngày khai mạc,
đó là Softball (Bóng mềm) nữ và bóng đá nam nữ. Các trận của túc cầu nam
người viết đã có bài tường thuật hôm qua nên chỉ xin tóm tắt các trận nữ và
bóng mềm.
Softball là niềm hy vọng huy chương vàng của Nhật vì Nhật rất mạnh, từng
đoạt huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh 2008; 2 kỳ Olympic kế, bộ môn
này không được đưa vào. Đây là môn thể thao giống như bóng chày
(baseball) của nam nhưng chỉ chơi 7 hiệp thay vì 9 hiệp. Cách ném banh từ
dưới lên thay vì từ trên xuống, trái banh to hơn baseball chút xíu và mềm
hơn nên mới dùng danh từ softball.



Chỉ có 6 đội tham gia Olympic Tokyo gồm chủ nhà, Mỹ, Canada, Mexico,
Úc, Ý. Mỹ là đội duy nhất 3 lần đoạt huy chương vàng Olypic, là đối thủ
khó nuốt của Nhật. các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn, chơi 5 trận để
chọn 2 đội đứng đầu vào chung kết.
Nhật thắng Úc 8-1 ở trận mở màn và hạ Mexico 3-2 trận kế tiếp.
Mỹ thắng Ý 2-0 và Canada 1-0. Canada thắng Mexico 4-0
Úc thắng Ý 1-0.
Mỹ và Nhật đang dẫn đầu bảng sau 2 lượt đấu.
・Ở bộ môn bóng đá nữ; 12 đội chia làm 3 bảng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng
và 2 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất lọt vào tứ kết.
E: Anh, Nhật Bản, Chile, Canada
F: Trung Quốc, Brazil, Hoà Lan, Zambia,
G: New Zealand, Thụy Điển, Mỹ, Australia.

Nhật nằm ở bảng tử thần vì Anh và Canada đang có thứ hạng cao,
may mắn ở trận mở màn hai đội hòa 1-1. Trong khi Anh thắng Chile 2-0.

Ba Tây của Bảng F thắng Trung Quốc tới 5-0. Hòa Lan hạ Zambia
10-3

Bảng G cũng là bảng chết sống vì các đội đều rất mạnh. Thụy Điển
hạ cựu vô địch thế giới Mỹ 3-0; Úc thắng New Zealand 2-1,

Đương nhiên không thể nào so sánh độ hấp dẫn với bóng đá Nam,
tuy nhiên cũng mong Nhật viết lại kỳ tích vô địch thế giới 10 năm trước.
 
Lễ khai mạc Thế Vận 2020

Trong một không khí “khẩn trương” chưa từng thấy vì số lây nhiễm
cô vi tăng mạnh, nhưng mọi người và mọi nhà tạm bỏ lại những lo âu,
Samurai Nhật Bản đã quyết định “rút gươm ra khỏi vỏ” . và tung ra những
đòn “chém” thật nhẹ nhàng, êm ái mà “đối thủ” là cả chục tỷ người trên
toàn thế giới. 



Một Thế vận Hội kỳ lạ nhất, nhất với “khẩu trang” toàn tập đã diễn ra trong
không khí đầy bất trắc.
Người hâm mộ đã có mặt từ nhiều giờ trước đó tại khắp cả ngả đường xung
quanh vận động trường, xung quanh làng thế vận để chờ và hy vọng thấy
những thần tượng của mình, để được chia sẻ, cảm thông cho những gì họ đã
và đang mong đợi.

12.53 phút trưa 23/7, không khí Thế Vận đã tỏa ra khắp bầu trời
Tokyo qua 6 chiếc phản lực Blue Impulse đã bay và phun ra các làn khói đủ
màu tạo thành 5 vòng tròn biểu tượng Olympic. 
Màn rước đuốc từ Fukushima sau 121 ngày rong ruổi đã đến điểm cuối
cùng là Tokyo, ngay trước tòa đô chính.

8.00 tối, Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 với chủ đề “Nối kết
bằng cảm xúc” (United by Emotion) đã diễn ra trong một tối….không
trăng, đầy nghệ thuật, tràn ngập nguồn sáng từ hàng trăm ngàn ánh đèn,
ngọn nến muôn màu muôn sắc dưới sự hỗ trợ của một nền công nghệ âm
thanh, ánh sáng tuyệt hảo.. 
Có thể nói đây là một Thế Vận kỳ lạ nhất, nhất, nhất trong các kỳ thế vận
trước đây. Chỉ 950 quan khách tham dự với Thiên Hoàng, Ủy Ban Tổ Chức,
đại diện các quốc gia, và 6000 tuyển thủ trong một hội trường mênh mông
có sức chứa 68.000 người tại Yoyogi (Shibuya), trung tâm phồn thịnh bậc
nhất Tokyo, cũng là một vận động trường của kỳ thế vận 57 năm trước đã
được xây lại. 
Điểm khác biệt và chưa từng có là “khẩu trang”, 950 quan khách và gần
6000 tuyển thủ đại diện cho 206 quốc gia, khu vực khi tiến vào vận động
trường đều “trang bị” khẩu trang đầy đủ.
Phút mặc niệm cho những người bị mất vì đại dịch là một giây phút dài và
khó quên suốt chương trình.
Sau những lời chào hỏi của Chủ Tịch Olympic Tokyo Hashimoto (JOC),
Chủ Tịch Olympic Thế giới Bach (IOC), Thiên Hoàng đã tuyên bố lời khai
mạc.
1/ Nếu tổ chức đúng ngày đúng tháng thì màn trình diễn khởi đầu sẽ khác
hẳn, nhưng “kịch bản” này đã phải sửa đổi hoàn toàn khi phải dời lại 1 năm.
Phải nói đây là đại hội đầy rẫy hình bóng cô vi. Một trong những màn mở
đầu gây nhiều “ấn tượng” là màn một tuyển thủ tập luyện một mình trên
máy xe đạp với không khí mờ mờ ảo ảo, cô vừa chạy, cô vừa ngồi nghỉ,
xung quanh là những vòng tròn xanh, đỏ, trắng. Đỏ tượng trưng cho con
“thú vật” Cô Vi và trắng, xanh biểu hiện cho sự vươn lên trong đau khổ. 



2/ Một cảnh tượng truyền thống Nhật Bản với những trang phục của những 
người thợ mộc liên tục chuyền tay nhau các khuôn gỗ, các nhát búa, họ nối 
và kết, và ghép có lớp có lang theo những điệu nhạc “dân ca” Nhật, và cuối 
cùng hoàn thành một khung 5 vòng tròn Olympic.  
3/ Tuyển thủ của 206 quốc gia và khu vực đã lần lượt tiến vào vận động
trường trong tiếng vỗ tay “đơn lẻ” của những vị khách tham dự ngồi bên
cánh phải. 
Hy Lạp là nước đầu tiên tiến vào vận động trường vì là quê hương sản sinh
ra Thế Vận. Khi đoàn tuyển thủ Nhật Bản cuối cùng chấm dứt phần diễn
hành thì tiếng “reo hò” vừa đủ nghe bật dậy từ tiếng của những người hàng
xóm, của toàn dân Nhật khi phải chào đón đội nhà cũng ngay tại….nhà.
Đông nhất là tuyển thủ Hoa Kỳ (630), thứ hai là Nhật Bản (552) và lần lượt
là Úc (469), Đức (425) , Xứ “lạ” (414) , Pháp (397) …. Đoàn tuyển Nga
dẫn đầu với lá cờ Olympic vì không được tham gia với tư cách quốc gia.
4/ Lễ tuyên thệ của những tuyển thủ Nhật Bản đã được tuyên đọc dõng dạc,
mạnh bạo từng lời, từng đoạn, dứt đúng chỗ, nhấn đúng nơi.
5/ Tay vợt số 1 thế giới là Naomi Osaka đã là người cuối cùng được giao
nhiệm vụ thắp lên ngọn lửa được truyền từ những tuyển thủ lão làng khác
và ngọn lửa này sẽ liên tục cháy trong suốt thời gian thế vận.
Các buổi tranh tài sẽ bắt đầu trong vòng 15 ngày và bế mạc vào ngày 8
tháng 8.
       “Nhanh hơn”, “Cao Hơn”, Mạnh Hơn” và “Cùng Nhau” là biểu tượng
cho kỳ Thế Vận Tokyo Olympic 2020 với niềm tin “Chúng ta cùng nắm tay
đoàn kết để cùng nhau vượt qua dịch bệnh”. Ít nhất là trong 15 ngày ngắn
ngủi này, mọi người sẽ chung niềm ước qua các lời mơ ước của John
Lenon:
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace･･･
Imagine day no heaven. 

Tôi tin chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng ước mơ dù trong ngắn
ngủi. Tôi cũng cầu nguyện cho Olympic 2020 diễn ra chắc chắn là không
suông sẻ, nhưng sẽ rất ít và ít những điều không may sẽ xảy ra.



Vũ Đăng Khuê
 

Lời chào khai mạc của Hashimoto - 
Trưởng Ban Tổ Chức Thế Vận 2020

Tokyo Olympic 1964, Nhật Bản đã đứng lên “từ” đổ vỡ, hoang tàn,
dựng xây đời mới. Đường cao tốc, Shikansen…. đã ra đời biểu hiện cho sự
vươn lên một cách thần kỳ góp mặt với năm châu.
Tokyo Olympic 2020, thì khác Nhật Bản “đang” đứng trong âu lo, căng
thẳng về một đại dịch giết cả triệu người trên toàn thế giới. Với những âu
lo, căng cứng họ đã quyết tâm vượt qua tất cả để tiến về phía trước trong
tinh thần “Tương kính – Tôn Trọng – Đoàn Kết”.
-------------

Trong phần mở đầu lễ khai mạc Thế Vận Hội Tokyo 2020, tại vận
động trường Yoyogi (shibuya), Chủ Tịch Hashimoto Seiko đã có bài phát
biểu 6 phút trước 950 quan khách và 6000 tuyển thủ.

Bà Hashimoto (56 tuổi) nguyên là tuyển thủ xe đạp và trượt băng đã
tham dự 7 giải Olympic mùa hè và mùa đông. Năm 1995 thì bà bước vào
chính trường trở thành dân biểu quốc hội. Tháng 3 năm nay, vì những lời
phát biểu mang tính kỳ thị nữ giới của Chủ Tịch Mori, bà đã được tín nhiệm
vào trách vụ hiện tại trong lúc đại dịch cô vi diễn ra trầm trọng và bà bổ
sung thêm vào ban tổ chức qui tụ nhiều nữ giới.
Là một tuyển thủ, là một nhà dẫn dắt các tuyển thủ khi đi dự các giải
Olympic, nên bà rất hiểu tâm tình của những tuyển thủ. Xin giới thiệu quí
vị bài phỏng dịch của bà lời phát biểu nhân ngày khai mạc:
「日本へようこそ、ようこそ東京へ」



Dưới sự hiện diện của Nhật hoàng, tôi xin xin chân thành gửi lời
chào mừng nhân ngày khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Đầu tiên
xin gửi lời chào mừng đến Chủ tịch IOC Bach, các thành viên ủy ban, các
vị khách từ khắp nơi trên thế giới, người dân thế giới đang theo dõi lễ khai
mạc này, và với thành phố Tokyo.

Chúng tôi chân thành chào đón bạn.
Thế vận hội Tokyo sẽ bắt đầu hôm nay trong bối cảnh thách thức lớn

là lần đầu tiên trong lịch sử, một Thế vận hội bị đình hoãn. Nhưng niềm hy
vọng đã được kết nối bởi bàn tay của nhiều người, và đã có ngày hôm nay
với nhiều kỷ niệm. Chúng tôi muốn bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đến tất
cả những người đang nỗ lực từng ngày để vượt qua mọi khó khăn, bao gồm
cả các chuyên gia y tế, vì thế giới đang trong tình trạng khó khăn của dịch
bệnh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người dân Nhật Bản đã cùng
chấp nhận sự kiện này, IOC, Chính phủ Nhật Bản, Chính quyền Thủ đô
Tokyo và tất cả những người có liên quan đã làm việc cùng nhau để biến sự
kiện tưởng như không vượt qua thành hiện thực.

Nhìn lại 10 năm trước, trận động đất ở Đông Bắc Nhật Bản đã khiến
người Nhật chúng ta phải đối mặt với những khó khăn và nỗi buồn sâu sắc,
chúng ta tưởng đã mất nhiều sức mạnh để đứng dậy tiến về phía trước.
Nhưng cũng vào thời điểm đó, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã cùng
chúng ta tay nắm tay quyết tâm đi tới và "Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau
nắm tay nhau tiến về phía trước."

Mười năm đã trôi qua kể từ dạo mất mát đó, nhưng hôm nay chúng
ta có thể thấy ở đây, một hình ảnh của Nhật Bản đang được thay đổi mỗi lúc
một tươi đẹp hơn.

Khi đó, câu hỏi đặt ra là thể thao và vận động viên có thể đóng vai
trò như thế nào đối với xã hội. Và ngày nay, khi thế giới phải đối mặt với
những khó khăn, sức mạnh của thể thao và ý nghĩa của Thế vận hội đang bị
đặt dấu hỏi một lần nữa.

Và hôm nay, Các tuyển thủ từ khắp nơi trên thế giới, Nhật Bản đã
tập trung tại Sân vận động Olympic dưới biểu tượng của Thế vận hội.
“Tương kính, tôn trọng và đoàn kết”, cảnh quan này là tương lai của sự
đa dạng và hài hòa. Đây là sức mạnh của thể thao và là giá trị cốt lõi của
Thế vận hội để trả lời cho câu hỏi trên.

Và khung cảnh này cũng là hình bóng lý tưởng của chúng ta có hòa
bình. Với Thế vận hội, thời kỳ để giải quyết “chuyện ngưng chiến” đã bắt
đầu. Đối với những người vẫn đang sống trong thực tế xa vời với lý tưởng



hòa bình, dù chỉ là một chút, nhưng đó có thể là một cứu cánh cho nền hòa
bình vĩnh cữu, Đây cũng là giá trị quan trọng mà chỉ Thế vận hội mới có.
Vào lúc này, tôi chân thành cầu nguyện nền hòa bình sẽ đến cho những
người dân đang phải hứng chịu chiến tranh và xung đột.

Các tuyển thủ thân mến, cảm ơn các bạn đã tập hợp trên “sân khấu”
này. Chúng tôi đã được khuyến khích và bây giờ, bằng thế vận này chúng
tôi mong đợi và tiếp tục nỗ lực không ngừng để vượt qua tất cả ngay cả
trong những thời điểm khó khăn. Cũng là một tuyển thủ, tôi tự hào về tất cả
các bạn hữu tuyển thủ trên toàn thế giới. Tôi chân tình muốn gửi lời thăm
hỏi của tôi đến từng các bạn. Quỹ đạo mà bạn đã vạch ra từ trước đến nay
là: tin tưởng vào bản thân và tiến về phía trước, nó sẽ là hành trang tuyệt
vời và không thể thay thế cho tương lai của chính bạn. Hãy tự tin, mạnh dạn
bước lên đấu trường. Giờ là lúc thể hiện sức mạnh của các tuyển thủ và thể
thao. Tôi tin rằng chính sức mạnh này có sẽ lấy lại hy vọng cho con người
và thế giới sẽ đoàn kết hơn. 

Toàn Thế giới đang dõi theo các bạn.

Thành thật cảm ơn

 
Thời khắc chờ đợi sau 57 năm đã điểm

Nếu Olympic 1964, Nhật xác định vị thế phục hưng của một quốc
gia bại trận và trở thành quốc gia dẫn đầu Á Châu thì hơn nửa thế kỷ sau,
họ quyết tâm phải tổ chức bằng được Olympic cho dù đôi lúc tưởng đã phải
khai tử vì bóng ma covid; kể cả chấp nhận tất cả các trận tranh tài diễn ra
không khán giả.
Người viết thì mong chờ khoảnh khắc này 40 năm kể từ ngày tới Nhật, xác
định trong đời người chắc chỉ có 1 lần tận hưởng cái không khí đặc biệt có
một không hai.
Tưởng cũng nhắc lại, Olympic 1964, đoàn Việt Nam do Miền Nam Cộng
Hòa đại diện, có 16 vận động viên nam thi đấu ở 14 nội dung thuộc 5 môn:
điền kinh, đua xe đạp, đấu kiếm, Judo và bơi lội.
Olympic 2021, đoàn Việt Nam có 18 vận động viên tranh tài ở 11 môn thể
thao: Thể dục dụng cụ, điền kinh,bơi lội, bắn súng, Taekwondo, bắn cung,
cầu lông, đua thuyền, boxing, Judo, cử tạ.



Dù trước đó nhiều ngày, các hệ thống truyền thông liên tục đưa tin những
tình huống bất lợi cho BTC, tuy nhiên từ sáng ngày 23, hầu hết quang cảnh
xung quanh vận động trường liên tục được trình chiếu trên tivi, kể cả mục
biểu diễn của đội bay Blue Impulse tạo khói vòng Olympic trên bầu trời
Tokyo.
Vì vận động trường quốc gia không có nơi xây đài đuốc thế vận nên ngọn
đuốc Olympic và Paralympic Tokyo 2020 được thiết lập tại hai địa điểm,
sân vận động quốc gia với Cầu giấc mơ (Yume no hashi) ở khu vực ven
biển Tokyo Waterfront city, nơi diễn ra 7 môn thi đấu dưới nước. Hai địa
điểm này cách nhau 10km đường chim bay. Trong thời gian Olympic khán
giả có thể thưởng lãm đài đuốc phía bên ngoài không mất tiền, tuy nhiên
BTC vẫn kêu gọi không nên tập trung.

Đúng 20h Thiên Hoàng xuất hiện cũng Ban tổ chức và quan khách.
20 Giờ 5 phút chương trình khai mạc với những thước phim chiếu lại

thời điểm Tokyo được chọn làm nơi tổ chức. Pháo Hoa bừng lên đầy màu
sắc cho thời điểm hiện tại. Sau đó bắt đầu cảnh một lực sĩ gian truân tập
luyện, chờ đợi, thất vọng trong thời gian dịch với những diễn viên khác mô
phỏng cho virus; rồi người lực sĩ đó trở lại khổ luyện để mang niềm hy
vọng tới Olympic.

Kế tiếp lễ thượng cờ, ca sĩ MISIA (43 tuổi) hát quốc ca.
Cô đã tham gia vào các hoạt động từ thiện như biểu diễn trực tiếp để hỗ trợ
các chuyên gia y tế trong thảm họa Corona, vào tháng 11 năm ngoái bị gãy
xương do ngã khi cưỡi ngựa giao lưu với các vận động viên khuyết tật
nhưng vẫn xuất hiện trong chương trình hồng bạch NHK cuối năm. Là một
ca sĩ đại diện cho Nhật Bản, tiếng hát Mishia vang lên xóa tan thế giới tăm
tối.
Nhiều khán giả cho biết trên SNS, đã cảm động khóc theo tiếng hát của cô.
Phút mặc niệm được một nghệ nhân múa hóa thân thành nạn nhân thiên tai
và covid.

Tiếp tục là màn trình diễn rút gọn, mang bức tranh tái hiện thời EDO
phát triển công nghệ mộc cũng như nghệ thuật nhằm truyền tải văn hóa
Nhật Bản ra thế giới với biểu tượng 5 vòng tròn Olympic được tạo dựng
cạnh những chiếc đèn lồng gợi tưởng kỳ thế vận 1964.

Sau đó, các đoàn diễn hành vào sân vận động không theo thứ tự
ABC như từ trước tới nay mà theo bảng chữ của Nhật. Sau đoàn Hy Lạp
theo truyền thống là các quốc gia có vần A, I, U,E, O như Ireland,
Argentina. Ka, Ki,Ku, Ke, Ko. Sa Shi Shu Se So… vần Y như Yemen, phát



âm IEMEN, được vào sớm; Việt Nam phát âm thành Betonamu nên vào
theo vần Ha, Hi, Fu, He, Ho, với phụ âm Ba, Bi,Bu,Be,Bo… Chủ nhà Nhật
Bản đi cuối cùng.
Thiên Hoàng thay mặt nước chủ nhà tuyên bố khai mạc.
Một màn đồng diễn tiếp theo với những thước phim trên màn chiếu để
truyền tải tinh thần thi đấu Olympic: "Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”. Kế
đến là kỹ thuật hiện đại được Nhật phô trương qua màn kết hợp 1824 drone
(động cơ bay điều khiển từ xa); từ biểu tượng Olympic Tokyo thành trái địa
cầu xanh trắng khổng lồ lung linh trên vận động trường, dưới vang lên tiếng
ca của các em học sinh trung học qua nhạc phẩm Imagine của cố nhạc sĩ
John Lennon.

Chủ tịch ủy ban tổ chức thế vận Tokyo, bà Hashimoto và chủ tịch
Olympic lần lượt phát biểu cám ơn những nỗ lực và hỗ trợ của các quốc gia
tham dự. Tưởng chương trình chấm dứt tại đây để sang phần rước đuốc.
Không, Nhật Bản vẫn cố gắng gởi tới khán giả trên toàn thế giới hình ảnh
đặc trưng của mình Kabuki với nghệ nhân Ichikawa Ebizo kết hợp cùng
Jazz pianist nổi tiếng thế giới Uehara Hiromi.

Và cuối cùng màn rước đuốc mong chờ, 2 lực sĩ 3 lần đoạt huy
chương vàng thế vận Nữ đô vật Yoshida Saori và Nhu đạo nam Nomura
cầm đuốc thiêng trao cho 3 thiên tài bóng chày Nhật Bản Nagasaki, Oh và
Matsui. Từng đột quỵ bán thân bất toại nhưng ông Nagashima đã cố đi từng
bước dưới sự dìu đỡ của đệ tử Matsui. Đuốc được trao kết nối cho một bác
sĩ và y tá tham gia chống dịch thời gian qua, nhằm tôn vinh đội ngũ y tế.
Cuối cùng đuốc đến tay tuyển thủ tenis lừng danh nhất của Nhật hiện nay là
Osaka Naomi; cô tiến lên bậc thang để thắp đuốc vào đóa cầu thủy tinh
đang nở, lửa bùng sáng.

Lễ khai mạc có thể là đơn giản nhất từ trước tới này, tuy nhiên vô
cùng cảm động và đã truyền tải được thông điệp: Cùng nhau nắm tay vượt
mọi gian truân. Nỗ lực của nước chủ nhà đã nói lên tất cả.

206 quốc gia, vùng lãnh thổ với 11.000 vận động viên tham dự sẽ
tranh tài 33 bộ môn thể thao. 4 môn mới là Trượt ván (Skateboarding), Lướt
sóng (Surfing), Leo núi thể thao (Sport Climbing) và Karate trong chương
trình thi đấu, Olympic Tokyo là kỳ thế vận hội đầu tiên có số lượng thi tài
nhiều nhất với 33 môn, 339 nội dung.
(Xin theo dõi toàn bộ hình ảnh của chương trình）



 
 



Lễ khai mạc Olympic Tokyo 
đã tạo cho nhân loại một niềm tin

Nếu 70% người được thăm dò trước dó có ý kiến không nên tổ chức,
thì sau buổi lễ, những hình ảnh trên sân vận động Tokyo đã khiến phần
đông phải thay đổi suy nghĩ của mình.
Từ lúc bùng dịch, người ta hay nói tới con số 2 “thần thánh”; trung bình có
2% tử vong trên tổng số ca bị nhiễm; ở Nhật 865.900 ca nhiễm có 15,124
bệnh nhân mất. Thế giới gần 200 triệu ca nhiễm thì khoảng 4 triệu người ra
đi.
Các số ca gần đây tại Nhật 70% trong lứa tuổi 20-50, tức là có sức đề kháng
cao, ca tử vong khá hiếm.
Chính vì thế, tuy không nói ra, nhưng chắc đã có sự tính toán, nếu 11.000
lực sĩ mà 2% bị nhiễm thì coi như thế vận thành công. Cho tới bây giờ đoàn
Czech có 3 vận động viên và 2 thành viên, Nam Phi có 2 cầu thủ bóng đá,
Chile có 1 võ sĩ taekwondo, Hòa Lan 1 võ sĩ trượt ván... có thể còn nữa,
nhưng đã cách ly an toàn. Nhìn qua một ngày thi đấu, tất cả mọi sự đã trở
về quỹ đạo Olympic.

Các môn thi đấu trong ngày 24-7 gồm: bắn cung, bắn súng, cử tạ,
bơi lội, túc cầu, đua xe đạp đường trường, nhu đạo, Taekwondo (Thái cực
đạo), bóng ném, bóng chày, bóng mềm, thủy cầu, bóng rổ 3 người, bóng
chuyền, bóng bàn, thể dục dụng cụ, vũ cầu, tenis, bóng chuyền bãi biển, đấu
kiếm, trượt ván, quyền anh,, khúc côn cầu, cỡi ngựa.

Nữ xạ thủ bắn súng hơi 10m, Yang Qian người Trung quốc, lấy huy
chương vàng đầu tiên của thế vận hội Tokyo 2020. Tuyển thủ Hoàng xuân
Vinh bị loại sớm ở bộ môn bắn súng này của nam, anh từng là tuyển thủ VN
đầu tiên đoạt huy chương vàng Ở Olympic Rio 2016. Giấc mơ vàng của
Việt Nam thêm khó khăn.

Trong khi đó lực sĩ thể dục dụng cụ, Uchimura Kohei, niềm tự hào
của Nhật Bản, bị té khi đang biểu diễn môn xà ngang; không qua được vòng
ngoài.

Nữ võ sĩ Nhu đạo hạng 48 cân Tonaki Funa để thua đòn trước đối
thủ đến từ Kosovo Distria Krasniqi, chỉ đoạt được huy chương bạc, cũng là
huy chương đầu tiên cho đoàn Nhật.
Ngay sau đó, nam võ sĩ nhu đạo Takato Naohisa đã lấy được huy chương
vàng đầu tiên cho nước chủ nhà ở hạng 60 kg nhờ thắng điểm đối phương
bị lỗi. Yung-Wei Yang đem huy bạc đầu tiền về cho Đài Loan.



Nữ võ sĩ Taekwondo Yamada Miyu của Nhật mất luôn cơ hội tranh
huy chương đồng sau khi thua nữ võ sĩ Panipak Wongpattanakit của Thái
Lan và Tijana Bogdanović người Serbia. Trương thị kim Tuyền của VN
cũng thua võ sĩ Thái này và ở trận tìm vé vớt cho hạng 3, Kim Tuyền đã để
thua võ sĩ Israel Semberg với tỉ số khá đậm.

Bóng đá nữ, Nhật Bản đã để thua Anh 1-0 ở bảng E, nếu không
thắng ở trận Chile kế tiếp thì coi như hoàn toàn không còn cơ hội vào vòng
tứ kết. Canada của bảng này hạ Chile 2-1.
Bảng F Trung quốc hòa Zambia 4-4 trong khi Ba Tây hòa với Hòa Lan 3
đều.
Bảng G Thụy Điển thắng Úc 4-2; Mỹ hạ New Zealand 6-1
Đội nữ bóng mềm (softball) Nhật tiếp tục trận thắng thứ 3 trước Ý.

Đội nam bóng chuyền Nhật Bản có trận thắng tuyệt đối trước
Venezuela 3-0; hy vọng sẽ có cơ hội tìm được màu huy chương sau 49 năm
im tiếng ở sân chơi Olympic.

Ở bộ môn bơi lội 400m hỗn hợp và tiếp sức, cả nam lẫn nữ đều bị rớt
từ vòng ngoài. Nữ lực sĩ Ikee Rikako được chú ý tới nhiều vì 2 năm trước
đây cô bị ung thư máu. Sau thời gian chữa trị, cô mới phục hồi từ đầu năm
và nhanh chóng tập luyện. Dù đoạt thứ hạng cao quốc gia nhưng sân chơi
Olympic còn quá khó khăn đối với cô gái vượt khó này. Tuy nhiên Nhật còn
niềm hy vọng nơi nữ lực sĩ Ohashi Yui.

Việt Nam có 1 chiến thắng khích lệ ở bộ môn quyền anh khi võ sĩ
Nguyễn Văn Đương đánh bại Aliyev Tayfur của Azerbaijan ngay vòng đầu
hạng 57kg. Ngoài ra nữ tuyển thủ vũ cầu Nguyễn thùy Linh cũng hạ Qi
Xuefei của Pháp để trở thành nữ tuyển thủ vũ cầu đầu tiên thắng trận
Olympic

Đặc biệt 1 lực sĩ khuyết tật người Ba Lan nhưng đăng ký thi đấu như
một vận động viên bình thường, nữ tuyển thủ bóng bàn Natalia Partyka, Dù
không có cẳng tay và bàn tay phải, vẫn thi đấu áp đảo, thắng Michelle
Bromley của Úc trong trận ra quân nội dung đơn nữ với 4 set trắng.
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Cả Nhật Bản phấn khích với hai anh em nhà họ Abe; Bộ môn nhu
đạo.
Nữ võ sĩ Abe Uta hạng 52kg cùng anh trai là Abe Hifumi hạng 66kg cùng
dắt tay vào chung kết bằng những trận thắng thuyết phục. Đặc biệt anh trai
Hifumi trong trận bán kết đã ra đòn “seoi-nage”; đòn vai để thắng ippon mà
trong những trận đấu quốc tế hiếm còn thấy vì dễ bị phản đòn.
Cô em đã thắng Amandine Buchard của Pháp trong hiệp “vàng”; tức sau 4
phút thi đấu bất phân thắng bại sẽ vào hiệp phụ mà ai có điểm trước sẽ
thắng luôn. Bằng đòn khóa cổ đè ngược 20 giây; Uta lấy huy chương vàng
thứ ba về cho Nhật.
Còn anh trai Hifumi đụng với võ sĩ Vazha Margvelashvili của Georgia,
thắng đòn điểm để lần đầu tiên đi vào lịch sử thể thao thế giới: 2 anh em
cùng lấy huy chương olympic cùng bộ môn trong cùng 1 ngày. Ước mơ hai
anh em thành hiện thực. Trong phần phát biểu, Hifumi đã cảm tạ những nỗ
lực của BTC và các quốc gia tham dự để anh có thể tham dự Olympic và
mang về món quà tinh thần khích lệ mọi người vượt qua những khó khăn
do covid.
Riêng võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng cùng hạng cân 52kg nhưng đã để
thua võ sĩ Romania Andreea Chitu ngay vòng đầu.

Nữ lực sĩ bơi lội Ohashi Yui (25) đã giành huy chương vàng bơi lội
đầu tiên cho Nhật ở cự ly 400m hỗn hợp với thời gian 4 phút 32 giây 08.
Ohashi xuất phát ở làn 3, dẫn đầu ở lượt bơi ngửa thứ hai, nới rộng khoảng
cách với người về sau ở lượt bơi ếch thứ ba, và đi đến đích trước tiên lượt
bơi tự do cuối cùng. Hai tuyển thủ Mỹ đoạt bạc và đồng.



Đây là lần đầu tiên sau 21 năm Nhật có huy chương ở bộ môn nói trên kể từ
khi Yasuko Tajima giành được huy chương tại Thế vận hội Sydney 2000.
Ohashi là át chủ bài của đoàn bơi lội, người đang giữ kỷ lục Nhật Bản ở cự
ly 200 mét và 400 mét cá nhân.
・Chase KALISZ của Mỹ đoạt huy chương vàng 400m hỗn hợp bơi lội
nam; đồng đội Litherland về nhì và Smith của Úc về ba.
・Tuyển thủ Hafnaoui của Tunisia đã đem huy chương vàng đầu tiên về
cho quốc gia ở môn tranh tài 400m bơi tự do.
・Đoàn nữ bơi lội của Úc đã làm thế giới nức lòng khi phá kỷ lục ở bộ môn
400m tiếp sức với thành tích 3 phút 29 giây 69. Canada huy chương bạc và
Mỹ huy chương đồng.
・Ở bộ môn khá mới là trượt ván trên đường phố (skate board -street);
tuyển thủ Horigome Yuto đã lập kỳ tích khi vượt qua các danh thủ của Mỹ
và Pháp để đoạt huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn này.

Tuy nhiên trận đấu làm cả nước từ thót tim đến cuồng nhiệt nhất qua
màn hình là trận tranh vé vào bán kết của cặp đôi bóng bàn nam nữ
Mizutani và Ito. Đối thủ Franziska và Solja của Đức dẫn điểm ở set cuối
cùng ( set 7) với tỉ số 9-2; chỉ còn 2 điểm là thắng luôn trận. Ai cũng nghĩ
cặp đôi Nhật sẽ thua nhưng không ngờ với kinh nghiệm từng trải, Mizutani
giúp Ito lấy lại tinh thần gỡ từng điểm đến 9-9; sau đó cứ rượt theo từng
điểm một cho đến 14-14 và hạ đối thủ 16-14. Đúng là tinh thần Samurai
không bỏ cuộc. Nhờ tinh thần này mà trong trận bán kết vào buổi tối cùng
ngày, cặp chú cháu Mizutani- Ito đã hạ cặp đôi ranking 1 của Đài Loan 4-1.
Chỉ còn chờ trận tranh chấp vàng với cặp đôi Trung quốc, thua thì có bạc.

Osaka Naomi, người đốt đuốc thế vận đã có trận đấu tenis mở màn
khá nhẹ nhàng khi hạ đối thủ Zheng Saisai của Truong quốc 2-0.

Nam tuyển thủ vũ cầu Momota Kento, và nữ tuyển thủ Okuhara
Nozomi; niềm hy vọng huy chương vàng của Nhật cùng các đồng đội đã
thắng các đối thủ ở trận ra quân. Sẽ có bài viết chi tiết thêm về bộ môn này
sau khi Nhật Bản vào sâu vòng trong.
Bóng mềm (Softball) Tuyển Nhật có trận đấu trước đối thủ rất mạnh là
Canada. Hai bên bất phân thắng bại đi vào hiệp phụ. Nhật ghi điểm
“Sayonara” để vào chung kết với đội Mỹ.
・Cuối cùng là túc cầu; Nhật Bản đụng đối thủ mạnh là Mễ tây Cơ, đội
thắng Pháp 4-1 trong trận đầu tiên. Thần đồng Kubo, người ghi bàn ở trận
Nam Phi tiếp tục có duyên với lưới địch khi ghi bàn thần tốc ở phút thứ 6.



Hai phút sau đó, một hậu vệ Mễ phạm lỗi trong vòng cấm địa, số 10 Doan
Ritsu lạnh lùng tung lưới thêm bàn thắng thứ 2.
Phút thứ 40 hiệp 2 Mễ gỡ được 1 bàn. Tỉ số 2-1 giữ hết trận đấu. Nhật tạm
thời lên đầu bảng với 6 điểm.
Cùng bảng A Pháp thắng Nam Phi 4-3
Bảng B: Honduras thắng New Zealand 3-2 và Hàn Quốc thắng đậm
Romania 4-0. Đây là bảng duy nhất các đội có 1 thắng 1 thua. Hàn quốc
đứng đầu nhờ tỉ số, nhen nhúm lại niềm hy vọng.
Bảng C: Á căn Đình thắng Ai cập 1-0. Tây ban Nha thắng Úc 1-0, tạm xếp
đầu. Trận cuối giữa Á căn Đình và Tây ban nha hứa hẹn nhiều hấp dẫn.
Bảng D: Ba Tây hòa Bờ biển Ngà. Đức thắng Ả Rập Saudi 3-2. Ba Tây đầu
bảng cùng 4 điểm với Bờ biển Ngà.

 

 



Trời đất quỷ thần ơi! Thế vận hội Đông Kinh ngày thứ 4
Hôm nay bài tường thuật của tôi phải thốt lên câu đầu tiên như thế vì

Olympic Nhật Bản xảy ra “biến cố” lớn.
Biến cố thứ nhất, cặp đôi chú cháu Mizutani và Ito mà hôm qua làm

nức lòng khán giả khi hạ cặp đôi Đức quốc dù trước mắt đã thấy thua; hôm
nay tiếp cặp đôi Trung Quốc số 1 thế giới Xuxin và Liu Shiwen ở trận
chung kết kiếm vàng. Nhật chưa bao giờ có 1 huy chương vàng bóng bàn ở
Olympic và hoàn toàn thua trước Trung quốc ở những trận sống chết. Ngay
cặp Mizutani –Ito đụng Xuxin –Liu Shiwen 4 lần thì thua cả 4.
Có lẽ cả nước Nhật dán vào màn hình nhưng thất vọng khi Trung quốc
thắng 2 set đầu; tuy nhiên sau khi lấy lại tinh thần và tìm ra cách chơi khắc
chế, chú cháu nhà nó đã gỡ lại 2 set; thắng thêm set thứ 5. Set thứ 6, Xuxin
và Liu không hổ danh đối thủ khó chịu gỡ lại để đi vào hiệp cuối.

Ở set 7, Cặp Nhật dẫn trước 8-0, thấy yên tâm và phấn khích nhưng tim
khán giả vẫn có thể thót ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào; cuối cùng
Mizutani –Ito khóa sổ với tỉ số 11-6. Mở ra trang sử bóng bàn cho nước chủ
nhà. Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng lớn; thắng Trung quốc là sướng
cái đã.



Biến cố thứ hai, một cô bé 13 tuổi thi đấu một môn chơi đòi hỏi đầy
kỹ thuật khéo léo khó khăn, té là dập mặt, vậy mà lấy được luôn cái huy
chương vàng mới kinh.

Nishiya Momiji 13 tuổi 10 tháng đến từ Osaka, chơi môn trượt ván
đường phố (Skate board) từng về nhì tại Giải vô địch thế giới vào tháng 6
năm nay. Ban đầu chắc run nên điểm số còn thấp, nhưng sau đó Nishiya đã
thể hiện phong độ tốt nhất trong ba kỹ chiêu cuối cùng bằng tư thế gan dạ
mà người lớn còn khớp. Môn chơi này, nếu lấy được điểm cao ở những tiết
mục thi đấu sau, có thể lấy điểm mới đó để thay cho điểm số thấp nhất. Khi
nhận tấm huy chương vàng, bé nhiều lần chùi những giọt nước mắt rất đáng
yêu. "Cháu rất vui, đã nghĩ rằng mình không thể giành chiến thắng giữa
chừng, nhưng những anh chị xung quanh đã động viên và nhờ thế cháu đã
làm điều không thể cho đến cùng mà không bỏ cuộc."
Trong một thông điệp trước thế vận hội Tokyo, Nishiya viết ước mơ 7 năm
nữa sẽ lấy huy chương vàng Olympic, tức vào năm 20 tuổi. Vậy mà bé đã
đem tới một món quà bất ngờ cho nước chủ nhà.



Cùng chơi với Nishiya là cô Nakayama Funa, 16 tuổi rất dễ thương, đoạt
huy chương đồng.

Tiếp theo huy chương vàng Nishiya, thêm 1 huy chương vàng cho
Nhật Bản sau khi võ sĩ nhu đạo Ono Shouhei hạng 73 cân hạ võ sĩ
Shavdatsuashvili của Georgia bằng một trận đấu căng thẳng kéo dài hơn 5
phút hiệp vàng. Nữ võ sĩ Yoshida Tsukasa thua đáng tiếc ở bán kết để cuối
cùng chỉ đoạt huy chương đồng hạng 57 cân.

Trở lại chuyện lễ khai mạc thế vận hội Tokyo hôm 23, đã có 56.4%
lượng người xem ti vi theo dõi; So với thế vận hội Bắc Kinh 2008 cũng có
mức tương đối cao 37% thì quả là một con số ấn tượng nhất kể từ thế vận
hội Tokyo 1964 (lúc ấy là 60.2%). Những lúc cao trào, tỉ lệ đạt tới 60%,
chứng tỏ cho dù phản đối nhưng có thì vẫn xem. Càng xem càng thấy hay
dù không khán giả! Có lẽ trận bóng bàn hôm nay sẽ đạt kỷ lục trên 60%.

Bước qua ngày thứ 4, Lực sĩ cử tạ Li Fabin của Trung quốc gây chú
ý đặc biệt khi anh nâng 1 chân lên sau khi đẩy tạ nặng 172kg để giữ thăng
bằng rồi mới dẫm chân xuống đất. Fabin đoạt HC vàng hạng 61kg nam
đồng thời phá luôn kỷ lục Olympic.
Lực sĩ 3 môn điền kinh phối hợp gồm bơi - xe đạp - chạy BLUMMENFELT
đã lấy huy chương vàng đầu tiên về cho Na Uy. Nữ vận động viên
MACNEIL mang về cho Canada thêm 1 huy chương vàng ở bộ môn bơi



bướm 100m trong khi PEATY của Anh lập thành tích xuất sắc ở môn bơi
ếch 100m nam. TITMUS của Úc vô địch cuộc đua 400m bơi tự do giúp cho
Úc dẫn tăng thêm 1 huy chương bơi lội. Đoàn Mỹ cũng bắt đầu nóng máy
khi đoạt huy chương đồng đội 400m tiếp sức nam.

Khi nói tới bóng rổ, Hoa Kỳ là đội tuyển được nhắc tới nhiều nhất vì
3 kỳ liên tiếp vô địch Olympic. Tuy nhiên trận gặp Pháp, đội tuyển Mỹ bất
ngờ bại trận với tỷ số 76-83 trong ngày ra quân ở bảng A. Tuyển Nhật nằm
bảng C gồm Tây Ban Nha, Á căn Đình và Slovenia, những đối thủ mạnh
của Châu Âu và Nam Mỹ. Đang có 2 tuyển thủ đang chơi giải NBA của Mỹ
là Hachimura và Watanabe, Nhật hy vọng tạo thành tích nhớ đời trong kỳ
thế vận trên sân nhà, tuy nhiên trận ra quân đã thua Tây Ban Nha.

Bóng chuyền nam, đội Nhật tiếp tục thắng Canada 3-1 sau trận thắng
Venezuela 3-0. Đội nữ thắng Kenya trận mở màn nhưng thua Đức ngày
hôm nay.

Bộ môn bắn cung, đội Hàn quốc lấy được 3 huy chương vàng trong
khi Nhật đoạt được huy chương đồng đồng đội. Hiroki Muto, Takaharu
Furukawa, và Yuki Kawata đã đánh bại Hoà Lan để đem về chiếc huy
chương đồng đội đầu tiên cho Nhật ở thế vận hội này.

Trong khi đó, đội tuyển thể dục dụng cụ gồm toàn tuyển thủ trẻ của
Nhật, tiếp nối thành tích đàn anh bằng huy chương bạc.
・Trên bảng tổng sắp huy chương, Nhật 8 huy chương vàng: 1 bơi lội, 2
trượt ván đường phố, 4 Nhu đạo, 1 bóng bàn; vượt qua Mỹ đang có 7 huy
chương vàng gồm 2 bơi, 3 bắn, 1 đấu kiếm; và Trung quốc đứng ba với 6
huy chương: 3 cử tạ, 1 bắn, 1 nhảy cầu, 1 đấu kiếm. Anh quốc được 3 gồm
1 bơi, 1 xe đạp, 1 nhảy cầu. Úc có 2 bơi lội; Kosovo cũng được 2 vàng nhu
đạo. Các quốc gia Ý, Canada, Pháp, Tunisia, Hungary, Slovenia; Iran,
Uzbekistan; Ecuador, Austra; Kosovo, Thái, Nauy mỗi nơi được 1 vàng.

 
Chuyện gì cũng có thể xảy ra

Hôm qua không ai nghĩ cặp Mizutani –Ito vượt qua Trung quốc thì
lại thắng. Không biết phải lý do ăn mừng quá trớn hay không mà ngày hôm
sau Tokyo tuyến bố có 2848 người bị nhiễm covid, con số cao nhất từ trước
tới nay.

Ngày thứ 5 của thế vận hội Đông Kinh, 27-7; ai cũng tưởng Osaka
Naomi, giấc mơ vàng tenis Nhật Bản thoải mái vào tứ kết thì không ngờ bị



loại ở vòng 3 bởi tuyển thủ Marketa Vondrousova (Cộng hòa Czech) đứng
hạng 42 thế giới. Một chút tiếc nuối vì dù sao Osaka cũng đã đại diện nước
Nhật thắp đuốc tạo nên niềm hứng khởi.
Thay vào đó, hảo thủ quần vợt nam Nishikori Kei đã thắng Marcos Giron
của Mỹ để bước vào vòng kế, tiếp tục cho giấc mơ hoa.

Ở các bộ môn khác, Nhật lần đầu tiên nhận 1 huy chương bạc môn
lướt sóng nhờ công của tuyển thủ Igarashi Kanoa; đúng ra trận chung kết để
dành cho ngày mai, tuy nhiên bão tiến vào khu vực đông bắc Nhật Bản nên
ban tổ chức sắp xếp cho chơi sớm luôn. Tuyển thủ Ba Tây Ferreira đoạt huy
chương vàng.

Võ sĩ Nagase Takanori hạng 81 kg tiếp tục mang huy chương vàng
nhu đạo thứ 5 về cho nước chủ nhà sau trận đấu khá căng ở bán kết với đối
thủ đang xếp hạng 1 thế giới là Casse của Bỉ và trận chung kết khá cân sức
với Mollaei của Mông Cổ, phải giải quyết bằng hiệp vàng. 5 năm trước
Nagase chỉ được huy chương đồng ở Rio và đây là huy chương vàng
Olympic đầu tiên của anh.

Tối nay, cả nước tiếp tục dán mắt vào trận chung kết softball, “Bóng
mềm”. Các cô gái “vàng” đụng đối thủ nhất bảng là Mỹ. Tuyển thủ chọi
banh Ueno đã 39 tuổi, chơi 4 kỳ thế vận. với đường banh biến hóa khôn
lường đã giúp cho đội Nhật đứng vững tới hiệp 6, dẫn trước 2-0. Goto 20
tuổi vào thay đàn chị ném tiếp sức, khóa các đường quật đối phương ở 2
hiệp cuối giúp Nhật Bản đoạt huy chương vàng sau 2 kỳ thế vận bộ môn
này không được các nước chủ nhà đoái hoài.

Lực sĩ bơi lội Anh quốc Tom Dean và Scott lần lượt lấy huy chương
vàng, bạc 200m tự do.
RYLOV, tuyển thủ độc lập của Nga (do Nga còn bị án phạt doping, vì thế
các tuyển thủ được tham dự với tư cách cá nhân) vô địch 100m bơi ngửa.
McKeown của Úc về đầu cuộc đua chung kết 100m bơi ngửa nữ.
Đặc biệt vận động viên 17 tuổi Jacoby của Hoa Kỳ lấy huy chương vàng
100 nữ bơi ếch. Cô cũng là tay chơi bass cho một ban nhạc thường xuyên đi
trình diễn ở địa phương.

Hôm nay Nhật không có huy chương điền kinh.
Đội nữ bóng rổ Nhật có trận đấu để đời sau khi thắng Pháp 74-70.

Tuy nhiên bóng chuyền nữ, thế mạnh của Nhật, đã để thua trận thứ 2 dưới
tay đội Serbia.

Kou Hsing-chun của Đài Loan dễ dàng đoạt HC vàng, và lập ba kỷ
lục Thế vận hội ở hạng 59kg cử tạ nữ Olympic Tokyo. Đây là chiếc HC



vàng Thế vận hội đầu tiên của Kou, và cũng là chiếc HC vàng đầu tiên của
Đài Loan tại Olympic Tokyo 2020.
Ando Mikoko lấy huy chương đồng cho Nhật.
Đô cử Hoàng thị Duyên của Việt Nam nhiều cố gắng nhưng bị lỗi kỹ thuật,
chỉ xếp hạng 5 trong cuộc đua này.
Nữ lực sĩ cử tạ Hidilyn Diaz của Philippines cũng mang về cho quê hương
mình 1 huy chương vàng lịch sử hạng 55kg.

Túc cầu nữ. Bảng E: Nhật thắng Chile 1-0 vừa đủ để vào tứ kết cùng
đội tuyển Anh có trận hòa Canada.
Bảng F: Hòa Lan thắng đậm Trung quốc 8-2. Ba Tây hạ Zambia 1-0. Trung
quốc bằng điểm Zambia, cả hai bị loại đẹp.
Bảng G: Thụy Điển thắng New Zealand 2-0 xếp đầu bảng. Mỹ hòa Úc 0-0
cùng vào tứ kết.

Bộ môn bóng bàn đơn nữ; mỹ nữ tuyển thủ Ishikawa Kasumi và Ito
Mima, cô gái lấy vàng làm nức lòng cả nước hôm qua cùng vào tứ kết trong
khi Harimoto, niềm kỳ vọng đội nam bị loại.

Ôi Khủng! Thế vận hội ngày thứ 6



Nhờ Olympic Tokyo mà ông anh Takenaga Khuê và ông bạn Trung
Hiếu cho tôi lại cái không khí làm báo của những năm 90-2000. Sau những
bài tường thuật là có các câu chuyện bên lề hấp dẫn của hai ông với chữ
nghĩa của Nhật như “Masaka”, “Sasuga”... thiệt hào hứng.

Hôm nay 28-7, coi trận bơi 200m nữ hỗn hợp, chỉ thốt lên được 2
chữ “Yabei”... Từ này có nhiều cách nói nhưng trong trường hợp này là:
“Ôi... khủng”!

Khủng thật sự, Ohashi Yui mới đoạt huy chương vàng cự ly 400m hỗn hợp
nữ hôm Chủ Nhật thì hôm nay làm người xem nổi da gà với 50m cuối cùng.
Xuất phát bơi bướm ở làn 2, Ohashi lẹt đẹt sau Yu Trung quốc, Douglass,
Walsh USA và Wood của Anh quốc; vòng 2 cô vượt qua nàng Anh, 2 nàng
Mỹ, lấy lại ưu thế gần với YU bằng bơi ngửa; vòng 3 bơi ếch bị Walsh qua
mặt, Yu Trung quốc lọt lại sau. Vòng cuối bơi tự do, nàng nào cũng khủng
với 2 cách tay quạt nước chẳng khác gì rái cá. Còn 5m tới đích Ohashi,
Walsh không có khoảng cách; và khi tới đích với kỷ lục 2 phút 08 giây 52,
thì tôi dám khẳng định ngón tay của Ohashi chắc chắn phải dài và kiêu sa
hơn của 2 nàng Mỹ kia.
Ohashi Yui trở thành nữ lực sĩ bơi lội đầu tiên của Nhật đoạt 2 chương vàng
trong 1 kỳ thế vận. Đẹp làm sao.

Không chỉ Ohashi khủng, nam lực sĩ trẻ 19 tuổi Honta Akira cũng đã
làm mọi người kinh ngạc muốn vỡ tim trong trận tranh tài 200m bướm. Anh
không nằm trong nhóm kỳ vọng huy chương, do đó không lạ khi xuất phát
ở vòng đầu và 2 Honta chỉ đứng thứ năm; 3 vận động viên của Hungary, Ý,
Nam Phi dẫn đầu. Vòng 3, Honta lên hạng 4; và ở vòng cuối, anh bức phá
với đôi cánh tay dồn hết động lực, vượt qua Burdisso của Ý và Le Clos của
Nam Phi để về nhì sau huy chương vàng Milak của Hung.



Đây là huy chương đầu tiên của bên đoàn lực sĩ bơi lội nam Nhật Bản.
Lóng lánh màu bạc không khác gì tên Akira.

Bên lề môn bơi lội một chút xíu, nữ kình ngư 21 tuổi Mac Neil của Canada
có gương mặt rặt Á Châu nhưng cái tên rất Mỹ. Cô bị cha mẹ bỏ rơi ở
Trung quốc lúc lên 1 tuổi vì chính sách 1 con, sinh ra không phải con trai.
May mắn cô được cặp vợ chồng Canada xin về nuôi nấng để trở thành nhà
vô địch olympic, huy chương vàng 100m bơi bướm. Oái ăm thay, về nhì là
vận động viên Zhang Yufei của TQ.

Đội nhu đạo Nhật Bản tiếp tục gây khủng cho đối thủ.
Chizuru Arai, cô gái judo hạng 70 kg, đã giành huy chương vàng trước
Michaela Polleres của Áo trong trận chung kết. Trước đó, trận bán kết với
Taimazova của Nga kéo dài tới 16 phút hiệp vàng là trận then chốt giúp nữ
võ sĩ có kết quả ở chung kết khá dễ dàng.
Bên nam sau 4 vàng, đã dừng cuộc trước hạng cân 90kg.



・Nhật kiếm nhiều huy chương môn võ của mình như vậy nhưng Đội tuyển
Hàn quốc lần đầu tiên không kiếm được huy chương vàng Taekwondo, môn
quốc kỹ. Vị kim chi trở nên đắng chát.
Màn ảnh truyền hình muốn cháy vào đúng 10 giờ đêm khi vận động viên
thể dục dụng cụ Hashimoto Daiki hoàn tất mục thi thứ 6 xà ngang. Bằng cú
tung người lộn ngang 3 vòng trên không và đáp xuống như chim đại bàng;
tuyển thủ trẻ người Nhật thắng ngược, vượt qua điểm Xiao Ruoteng của
Trung Quốc 0.400, đoạt huy chương vàng cá nhân tổng hợp.
Hashimoto luôn xem nhà cựu vô địch tiền bối Uchimura là thần tượng. Dù
bị loại ở vòng ngoài khi thi hạng mục đơn nhưng Uchimura hẳn đã rất mãn
nguyện khi thấy đàn em thay mình dương cao lá cờ đầu cho Nhật Bản.

Đội tuyển bóng chày, còn gọi là Yakyu (dã cầu) quốc gia Nhật có
trận mở màn như mơ với đối thủ Dominican. Nước Trung Mỹ này coi bé
nhưng môn baseball được xem là quốc kỹ, từng cung cấp cho làng chuyên
nghiệp Mỹ nhiều hảo thủ có chất lượng.
Dominican dẫn điểm 3-1 trước Nhật cho tới hiệp cuối; môn thể thao này
tương tự bóng mềm nhưng chơi tới 9 hiệp, thường sẽ chọn bên thủ trước
công sau và ngược lại; cứ mỗi hiệp đội thủ sẽ có người ném banh cho đội
công quật. 3 người đội công mà không quật được (3 out) thì sẽ đổi thành
thủ cho bên kia ra công.Đây là môn chơi khá rắc rồi mà Ng Huy từng có bài
giới thiệu.
Nhật thủ trước công sau. Hiệp 9 liên tiếp Hit (quật trúng banh) lấy ngược 3
điểm sayonara; thắng 4-3.

Túc cầu Nam
Đội chủ nhà Nhật có trận gặp Pháp sau 2 trận toàn thắng.
Là quốc gia đã đưa môn túc cầu vào Việt Nam đầu thê kỷ 20, thầy Pháp và
trò Việt hồi xưa có cái lối đá khá giống nhau, lúc hay thật hay lúc xìu thật
xìu; ngay khi có những tên tuổi lớn. Mà hình như trong kỳ Olympic này
Pháp đã đá không đúng với tiếng gà gáy Gaulois của mình.
Nhật Bản thì được hải quân Anh tạo dựng cho nền móng vào cuối thế kỷ
19, càng ngày đá càng ổn định. Olympic Mexico 1968, Nhật đã làm nên
chuyện lớn khi đoạt huy chương đồng. Và 53 năm sau, chủ nhà hy vọng có
màu huy chương mới hơn.
Phút 27, sau những pha công phá nhưng chưa hãm thành, Tanaka thực hiện
một đường chuyền dọc từ bên phải vào giữa khung thành đối phương, Kubo
có mặt trước khung thành đợi banh, nhưng từ bên phải Ueda nhanh chóng
tung cút sút rất khó chịu, Paul Bernardoni xuất sắc cản phá; bóng tới chân



Kubo như mời mọc, anh đẩy vào bằng chân trái ghi bàn thắng đầu tiên cho
Nhật và là bàn thắng cá nhân thứ ba.
Phút 34... Lại vào! Kubo nhận banh chuyền vào giữa vòng cấm. Ueda thoát
xuống và sút căng, lại thêm một pha cản phá tốt của Paul Bernardoni. Tuy
nhiên, hậu vệ tiền bối Sakai có mặt trong vòng cấm địa từ đời nào, anh phản
ứng đá bồi vào chính xác. Nâng tỉ số 2-0 cho chủ nhà.
Chưa hết, phút 70... thêm 1 bàn được ghi. Một đường chuyền từ bên trái
trước vòng cấm vào chính giữa, Miyoshi sút bằng chân trái vào góc trái
khung thành, Nhật Bản có bàn thắng thứ ba quyết định.
Phút 73, nhận 1 thẻ đỏ, đội Pháp đá như gà mắc dây thun.
Kết thúc trận đấu, Maeda tiễn Pháp về nước bằng bàn thắng thứ tư.
Nhật có trận đấu quá khủng trước đại gia túc cầu Châu Âu.
Mexico thắng Nam Phi 3-0, cùng chủ nhà vào tứ kết.
Bảng B Hàn quốc trỗi dậy thắng Honduras 6-0; được 2 thắng, 1 bại; trong
khi New Zealand 1 thắng 1 hòa 1 thua cùng điểm với Romania nhưng hơn
chỉ số; cùng Hàn quốc vào vòng 8 đội.
Bảng C: Tây Ban Nha hòa Á căn Đình, 1 thắng 2 hòa đầu bảng; Ai Cập gây
bất ngờ thắng Úc 2-0 trận cuối, 1 hòa 1 thua bằng Á Căn Đình nhưng lên vị
trí thứ 2 nhờ bàn cách biệt.
Úc cùng Á căn Đình ngậm ngùi rời cuộc chơi.
Bảng D: Ba Tây 2 thắng 1 hòa; Bờ Biển Ngà 1 thắng 2 hòa vào vòng tứ kết.
Đức thảm bại cùng Ả Rập Saudi xách gói ra về.
 
Thế vận hội Đông Kinh ngày thứ 7

Hôm nay, Nhật tiếp tục đào mỏ vàng môn nhu đạo quốc kỹ.
Võ sĩ Aaron Wolfnam tranh tài hạng cân 100kg. Anh có mẹ là người Nhật
còn cha là người Mỹ, giáo sư đại học Komazawa. Dù đứng thứ hạng không
cao trên thế giới, nhưng nhờ lợi thế sân nhà “Aron” hạ đối thủ khó chịu
Liparteliani của Georgia ở bán kết để vào chung kết với Cho Guham -Hàn
quốc. Ở hiệp vàng phút thứ 5 Aron thắng ippon nhờ đòn chân hiểm hóc
trong lúc đối thủ đã quá mệt. 20 năm rồi Nhật mới có huy chương vàng
hạng cân này.
Nữ võ sĩ Hamada Shori hạng cân 78 kg, gặp võ sĩ Pháp Madeleine Malonga
trong trận chung kết và thắng không mấy khó khăn nhờ đòn khóa người ở
phút thứ 2. Nhật bội thu huy chương.



Dù bị loại ở bán kết bởi tay vợt Trung quốc Sun Yingsha , nữ tuyển
thủ bóng bàn Ito Mima vẫn kiếm dược huy chương đồng sau khi hạ Yu
Mengyu của Singapore; trả thù cho đàn chị Ishikawa từng bị bại dưới tay
vợt này ở tứ kết. Đây cũng là huy chương bóng bàn đơn nữ đầu tiên của
Nhật ở sân đấu thế vận.

Ngoài 3 huy chương nói trên, Nhật Bản có một ngày yên ắng sau khi
tay vợt vũ cầu số 1 thế giới Momota bị loại từ vòng ngoài, Cặp đôi nữ số 1
thế giới Fukushima và Hirota cũng để thua cặp đôi Trung quốc, chỉ còn
trông chờ nơi Okuhara trong trận tranh đơn nữ kế tiếp.
・Kết quả tạm thời Nhật đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 15 vàng.
・Trung Quốc 14 vàng gồm: 4 cử tạ, 2 bơi lội, 3 bắn súng, 3 nhảy cầu, 1
đấu kiếm, 1 đua thuyền.
・Mỹ đang bám sát với 13 vàng gồm: 6 bơi lội, 3 bắn súng, 1 lượt sóng, 1
taekwondo, 1 basket 3 người, 1 đấu kiếm.
・Úc được 8 vàng với thế mạnh 5 bơi lội
・Đoàn độc lập Nga được 7 vàng.
・Anh quốc có 5, trong đó 3 bơi lội, 1 xe đạp, 1 nhảy cầu.
・Hàn quốc cũng cố gắng có mặt trong top 10 với 4 huy chương vàng, hết 3
là bắn cung và 1 đấu kiếm.



・Đặc biệt huy chương có phần thưởng cao nhất thuộc về Hidilyn Diaz.
Sau khi lấy huy chương vàng đầu tiên về cho Philippines, nữ lực sĩ cử tạ
hạng 55kg được thưởng 660.000 Mỹ kim cùng 1 căn nhà.
 
 

Chút hoài niệm về thể thao học đường

Có một số bạn trẻ hỏi thăm, "chú" chơi môn gì mà viết bài tường
thuật thể thao rành rẽ đủ thể loại vậy?

Đúng nửa thế kỷ trước, tôi vác cái vali vào tiểu chủng viện Sao Biển,
trái banh bóng rổ, bóng chuyền, vợt bóng bàn, vũ cầu là những hình ảnh
khá xa lạ, và đối với tôi, nó là môn chơi thuộc loại quý tộc. Tôi chỉ biết loại
banh đá lên đá xuống.
Vào viện, cùng ăn cùng ở cùng học cùng chơi với 62 thằng; chưa kể một
đống đàn anh lớp trên. Chèn đét ơi, tụi nó cũng bằng mình thôi sao mà cái
gì cũng hay! Thấy chúng bạn thảy trái banh bóng rổ lọt vào cái khung tròn
gắn ở tấm bảng trên cao, hay cầm trái bóng chuyền tung lên “sẹc vít” nhìn
đã làm sao. Rồi từ từ, tụi nó dạy mình chơi, đàn anh sát lớp trên cũng rộng
rãi truyền nghề. Qui định của các cha giáo, giờ học là học, giờ chơi là chơi;
không có cái vụ giờ chơi mà ôm cuốn thánh kinh đi lòng vòng trên hành



lang biểu diễn. Tên nào không kiếm món rèn luyện thành “lực sĩ”, coi
chừng cuối năm lọt vào danh sách “dzìa quê”.
Không thể thao thì học nhạc.
Tôi lúc đó ốm yếu như con ma, cái gì cũng dở nên thuộc loại, chỗ nào thiếu
người được điền vô chỗ đó. Mà sân chơi hồi đó kinh hoàng lắm, sân đá
banh đầy gai cứ chân không mà chạy, sân bóng rổ té một cái là đầu gối
rướm máu, sân bóng chuyền cát sỏi lẫn lộn mỗi lần nhảy lên nhảy xuống
đau thấu bàn chân; vũ cầu thì chỉ cần sợi dây giăng ngang hai cây dương
hoặc cây dừa là đánh với gió biển; bóng bàn 1 bàn bốn đứa chơi, mạnh
banh thằng nào thằng đó vụt. năm 73 hay 74, các cha còn mời các võ sư
trong thành phố đến dạy Vovinam và Taekwondo; hồi đó gọi Thái cực đạo
nên bây giờ có em tưởng tôi lầm với thái cực quyền.
Tụi tôi cũng có thần tượng trên sân cỏ; đó là cha Phong (sau này là Đức ông
Phong, giám đốc chủng viện Sao Biển đã qua đời) hay nhạc sĩ Đỗ vi Hạ là
một trung vệ hay tiền vệ tôi không nhớ rõ nhưng đá banh rất hay. Trận đấu
nào mà có cha Phong thì coi sướng lắm, cha lừa banh qua hàng hậu vệ địch
chẳng khác gì Pele giữa những tiếng reo hò… Đội túc cầu Sao Biển mạnh
đến nỗi các trường trung học thường đá không lại nên đôi lúc mời luôn lính
trường Hạ sĩ quan ra sân, có lần bị thua (không nhớ bên nào thua) cha Ban
tuyên úy, nghịch thảy một trái lựu đạn khói làm trận đấu gián đoạn, mấy sơ
mini Trinh Vương đến cổ võ cho các “cha” tương lai chạy trối chết.
75 đổi đời, trường mất, mất luôn những cái sân gai, sân sỏi, sân xi măng
cùng những trái dừa khô rơi rụng mà tụi tôi hay dùng làm trái banh đá khi
không được vào sân.
Vào Thủ Đức, may mắn học tiếp ở Lasan Mossard, môi trường cũng không
khác gì chủng viện; đầy đủ sân chơi, có phần đẹp và sang hơn. Tôi còn nhớ
những trận banh bóng rổ có anh Mai văn Chinh, người vừa mới mất, dáng
nhỏ nhưng nhanh như cắt thảy bóng thật đẹp; nhớ dáng Frere Hà râu ria như
tài tử tung banh vào rổ từ vòng ngoài điệu nghệ không khác gì tuyển thủ
chuyên nghiệp; nhớ những lần vác vợt bóng bàn vào Đệ tử viện chơi với
Minh ốm, thỉnh thoảng được tiếp chiêu với lối đánh nho nhã như dáng
người của Frere An, thâm trầm uy lực của Frère Bá và những cú rờ ve mạnh
mẽ của Frère Hồng.
Nhắc tới frère Hồng, một võ sĩ ưu tú thì cũng thể nào quên giai thoại sau 10
năm tù đày, Frere ra làm huấn luyện viên cho đoàn nhu đạo thành phố và
sau đó được dẫn đoàn đi thi đấu nước ngoài. Lần du đấu thứ 2 bên Úc,



Frere ở lại, trở thành Lm. Michael Phạm Quang Hồng khá nổi tiếng về
những bài giảng thuyết duyên dáng sau này.
Cũng nhờ môi trường như vậy mà tôi chơi không tệ các môn đá banh, bóng
bàn, vũ cầu, bóng chuyền, bóng rổ và đặc biệt là tinh thần thể thao đươc
hun đúc cho tới bây giờ. Qua Nhật còn được tiếp thu môn softball, bóng
chày nhờ tham gia đội bóng công ty và đội tuyển bóng mềm đầu tiên trên
đất Nhật có cái tên Sài Gòn.
Nhìn vận động viên trẻ các quốc gia đặc biệt là Nhật lấy huy chương, mới
thấy sự giáo dục thể thao trong học đường của họ quan trọng đến chừng
nào. Hầu như tất cả các em đều tham gia các câu lạc bộ thể thao từ bé; ở sân
chơi rộng rãi này, tài năng được phát hiện và được đưa vào các lò luyện tài
năng quốc gia.
Các bài phóng sự Olympic đã hình thành trong bối cảnh đầy kỷ niệm như
thế. (Hình chàng trai 21 tuổi đến Nhật với thân hình khá mỏng nhưng vẫn
tìm hiểu môn thể thao mới: Dã cầu -baseball)
 
Nguyễn Huy

Thế vận Đông Kinh ngày thứ 8. "Kiếm chủ võ lâm"
Đêm hôm qua hoàn tất xong bài tường thuật Olympic ngày thứ 7 thì

vừa đúng lúc Tivi lên hình ảnh cô gái Sunisa Lee, đoàn thể dục dụng cụ nữ
của Mỹ đoạt huy chương vàng cá nhân tổng hợp hay còn gọi là toàn năng.
Huy chương này giống như của tuyển thủ Hashimoto - Nhật Bản, đã lấy ở
phần thi đấu của bên Nam trước đó.
Sáng hôm nay tất cả các báo chí Việt Nam đều chạy những tin thật lớn về
cô gái gốc H’Mong, còn thòng thêm cha cô từng là lính Mỹ tham chiến tại
Việt Nam khiến mọi người cứ tưởng cô gái vàng có dính dáng tới quê
hương ta.
Thật sự cô có gốc H’Mong của Lào (chẳng dính gì tới “Đông Lào” cả). Mẹ
cô người Lào, cha kế của cô tên John Lee và bố của John Lee mới là người
lính có thời gian tham chiến tại VN. John Lee gặp mẹ của Sunisa lúc cô 2
tuổi và cùng di dân sang Hoa Kỳ.
Được tập luyện trong môi trường tự do từ năm 6 tuổi, Suni (cách gọi thân
mật) phát triển, nhanh chóng đạt tiêu chuẩn tài năng ưu tú quốc gia. Bên
cạnh cô có một đàn chị nổi tiếng, kỳ vọng huy chương vàng thế vận là
Simone Biles, tuy nhiên Simones đã bỏ cuộc chỉ ít ngày trước khi thế vận



hội Tokyo khai mạc vì sợ vượt không qua nổi áp lực khiến báo chí còn chạy
tít: “Nữ hoàng TTDC Simone Bills bỏ cuộc, Mỹ tuột huy chương vàng”.
Nhưng cô gái gốc H’Mong không xuống tinh thần nhờ những lời động viên,
trong đó có người cha dượng bị té tổn thương cột sống 2 năm trước đó:
“Con ơi, con không cần phải cố gắng cho bạn bè, thầy cô, gia đình kể cả
cộng đồng H’Mong. Hãy thi đấu vì chính mình, hãy vượt qua chính mình”.
Và nhờ đó, Mỹ có cô gái nhập cư tuyệt tài tuyệt sắc. Chúng ta khâm phục
thế hệ di dân thứ hai đã cống hiến để trả ơn cho nơi cưu mang cha mẹ của
họ. Chúng ta cũng không cần phải nhận Họ nhận Hàng vì thế hệ trẻ Việt
Nam bên Mỹ cũng đóng góp đâu thua kém gì ở những lãnh vực khác.

Ngày thứ 8, thế vận hội Đông Kinh bước vào cuộc tranh tài điền
kinh truyền thống: Chạy, nhảy xa, nhảy cao, ném tạ v.v… Bất cứ thời điểm
nào Chạy là môn chứng tỏ sức mạnh thể thao nhất của quốc gia đó; lý do,
đây là môn thể thao không tốn bất cứ thiết bị hay vật dụng nào và đã có mặt
ở những cuộc thi đấu đầu tiên của Olympic cổ đại. Ai chơi cũng được.



Riêng đối với Nhật, thi đấu điền kinh còn một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, thế
vận hội năm nay kỷ niệm 99 năm Nhật tham gia Olympic.
Năm 1912, lần đầu tiên, Nhật Bản và cũng là lần đầu tiên một nước Châu Á
tham gia Olympic với các môn điền kinh, lúc đó chỉ 28 quốc gia góp mặt,
nước chủ nhà là Thụy Điển. Năm 1928, lần đầu tiên Nhật đoạt huy chương
vàng nhảy xa ba bước và bơi 200m ếch tại Amsterdam của Hoà Lan.
Thế vận hội Rio 5 năm trước, đoàn chạy tiếp sức 400m của Nhật đoạt huy
chương bạc và năm nay, hy vọng đổi qua màu vàng nhờ các lực sĩ chạy
100m có tiềm năng.
Trước mắt ở cự ly việt dã 3000m, lực sĩ Miura Ryoji phá kỷ lục quốc gia, về
nhì ở vòng dự tuyển với thời gian 8 phút 09 giây 92.
Lực sĩ Yamauchi Hiromu được vào chung kết chạy vượt chướng ngại vật
400m.
・Bơi nữ 200m ếch, SCHOENMAKER cho 2 vận động viên Mỹ King và
Lazor hụt hơi ở đàng sau để lấy huy chương vàng về cho quốc gia Nam Phi.
・Bơi ngửa 200m nam, tuyển thủ Irie của Nhật chỉ về hạng 7; Rylov của
Nga huy chương vàng, Murphy Hoa Kỳ về nhì và GREENBANK của Anh
quốc về ba
・Úc làm chủ mặt nước ở cự ly 100m tự do nữ với McKEON vàng và
CAMPBELL đồng trong khi HAUGHEY của Hong Kong lấy huy chương
bạc.
・Ở Cự ly 200m hỗn hợp nam, Seto của Nhật đã vuột cơ hội đoạt huy
chương khi về hạng tư, cách huy chương đồng của DESPLANCHES –Thụy
sĩ chỉ 0.05 giây. Wang Trung quốc huy chương vàng và Scott của Anh quốc
lấy bạc.

Niềm hy vọng vũ cầu của Nhật tiếp tục gây thất vọng khi Okuhara bị
tuyển thủ Trung quốc hạ ở vòng tứ kết. An ủi còn có cặp thi đấu Nam Nữ
Watanabe và Higashino hạ cặp Hong Kong Tang-Tse để lấy huy chương
đồng. Ngay cả cựu số 1 thế giới Yamauchi Akane cố gắng duy trì phong độ
để tiến vào bán kết nhưng cũng không thành sau khi thua tuyển thủ
PUSARLA của Ấn Độ.

Túc cầu nữ cũng chấm dứt giấc mơ vàng trước đối thủ quá mạnh là
Thụy Điển. Có khả năng đội cầu từ Bắc Âu sẽ đoạt huy chương vàng trước
Ba Tây hoặc Mỹ.

Ngày cuối hạng cân nặng nhất của nhu đạo, nữ võ sĩ Sone Akira 21
tuổi vào chung kết sau khi thắng toàn bộ 3 đối thủ bằng Ippon (Một đòn kết



thúc). Đụng Idalys Ortiz của Cube với thân hình 102kg không phải dễ uy
hiếp, nhưng Sone cũng thắng trong hiệp phụ nhờ đối thủ bị lỗi 3 bận; giúp
nước nhà lấy huy chương vàng nhu đạo thứ 9.
Trong khi đó bên Nam, võ sĩ Harasawa, huy chương bạc Rio de Janeiro
2016 đã thua Lukaš Krpálek (Cộng hòa Séc) trong trận bán kết ở 7 phút 59
giây hiệp vàng bằng một thế đòn nghiệt ngã. Harasawa đấu với Teddy Riner
(Pháp) kiếm huy chương đồng an ủi. (Riner cũng là người đã chơi trận
chung kết Rio de Janeiro với anh và đoạt huy chương vàng lúc đó).
Nhưng Harasawa thêm một lần ôm hận. Chờ tái phục 3 năm nữa trên quê
hương của Riner.
Trước khi kết thúc ngày thi đấu thứ 8, “Phù Tang Tứ Kiếm” gây chấn động.
Kazuyasu Minobe, Koki Kano, Yu Yamada, Satoru Uyama lần đầu tiên hạ
Kiếm chủ võ lâm Phú Lang Sa (Pháp, huy chương vàng Thế vận hội Rio de
Janeiro) chỉ hơn một điểm ở tứ kết. Sau đó tiếp tục đánh bại đội Hàn Quốc
kiếm sĩ với tỷ số 45-38 ở bán kết. Cuối cùng tranh ngôi vô địch Hoàng
Kiếm với Bạch Nga giáo chủ qua 9 trận long trời lở đất. 3 kiếm sĩ chính
thức + 1 kiếm sĩ thay thế, thay nhau tiếp chiêu đối phương, mỗi trận 3 phút
hoặc nếu lấy 5 điểm trước thì đổi hiệp. Đánh làm sao đầu kiếm đụng vào
người đối phương, đèn bên mình tự động báo là vào một điểm. Bên nào tới
45 điểm trước coi như thắng luôn.
Các kiếm sĩ Phù Tang dẫn điểm cho tới trận thứ 8, chỉ cách đối phương 3
điểm. Kiếm sĩ Kano vào hiệp 9 áp đảo toàn diện bằng những chiêu thức ảo
diệu của “Kim xà kiếm pháp “, khó thấy khó đỡ vì quá nhanh của “Tịch tà
kiếm pháp” và kết thúc trận ở điểm 45 bằng “Độc cô cửu kiếm”.



 
Ngày thứ 9 thế vận hội Đông Kinh

31-7; nam vận động viên Caeleb Dressel của Hoa Kỳ phá kỷ lục thế
giới 100m bơi bướm của chính mình đã lập ra vào đúng 2 năm trước, với
thành tích 49,45 giây, đoạt huy chương vàng.
Đây là chiếc huy chương vàng thứ 2 của Caeleb Dressel sau nội dung cá
nhân 100m tự do, và là chiếc HCV thứ 3 tại Olympic 2020 khi giúp đội tiếp
sức 4×100m tự do. Thành tích này cũng giúp bộ sưu tập huy chương vàng
Olympic của Dressel có tổng cộng 5 chiếc, tính luôn 2 huy chương đoạt
được ở Rio 2016.
Ngoài ra Mỹ cũng lấy lại vị thế thống trị điền kinh dưới nước của mình khi
trước đó, nữ kình ngư Katie Ledecky về nhất 800m tự do với thành tích 8
phút 12,57 giây; trở thành nữ lực sĩ bơi đầu tiên đoạt HCV ở nội dung này
trong 3 kỳ Olympic liên tiếp (2012, 2016 và 2020). Và là huy chương vàng
thứ 2 của cô tại Olympic 2020 sau chiếc HCV nội dung 1500m tự do.
Nữ lực sĩ McKEOWN của Úc lấy Huy chương vàng 200m bơi ngửa.
Đội nam Anh quốc đoạt huy chương vàng 400m tiếp sức hỗn hợp, phá kỷ
lục thế giới với 3 phút 37:58.
Hiện đoàn bơi lội Hoa Kỳ đang dẫn đầu 8 Vàng, 9 Bạc và 9 Đồng. Xếp thứ
hai là Úc với 7V, 3B, 8Đ. Anh Quốc xếp thứ 3 với 4V, 2B và 1Đ. Trong khi
Trung Quốc đứng 4 với 3V, 2B và 1Đ.

Đội tuyển bóng chày (Baseball) của Nhật tiếp tục đứng đầu bảng sau
khi hạ đối thủ Mexico với tỉ số 7-4. Chiến thắng này giúp Nhật vào trực tiếp
vòng ba.

Trận đấu dài nhất trong ngày, hơn 5 tiếng đồng hồ là trận Gôn
(Golf). Vô địch Master Mỹ là tuyển thủ Matsuyama đã có một ngày thi đấu
thành công khi anh leo lên hạng 2 với -13 gậy, cách tuyển thủ
SCHAUFFELE của Mỹ đúng 1 gậy. Huy chương vàng sẽ xác định vào
ngày mai sau 18 lỗ cuối cùng.



Cung thủ Furukawa đem về thêm cho Nhật Bản 1 huy chương đồng
cá nhân bắn cung sau tấm huy chương đồng đội.

Đội tuyển Nhu Đạo Nhật kết thúc chương trình thi đấu môn quốc kỹ
sau khi vào chung kết đồng đội với Pháp. Mỗi đội 3 nam + 3 nữ võ sĩ hạng
nặng và trung gặp nhau 6 trận.
Pháp thắng 2 trận đầu, nữ 70 kg và nam 90kg. Trận thứ 3, huy chương vàng
Sone gỡ lại cho nước chủ nhà. Trận 4, huy chương vàng Aaron 100kg đụng
siêu nặng Riner để thua.
Trận 5, huy chương bạc Yoshida Tsukasa gặp Cysique nhưng không thắng
được đối phương, chấp nhận huy chương bạc. Dù sao cũng là kết quả xứng
đáng vì sau Nhật, Pháp là quốc gia phát triển môn võ thuật này nhất.

Cuối cùng là trận bóng đá tứ kết mà mọi người mong đợi: Nhật-New
Zealand
Nhật ra quân với đội hình 4-2-3-1 trong khi New Zealand đá với sơ đồ quen
thuộc 4-4-2.
Dù chỉ để 1 tiền đạo cắm Hayashi, tuy nhiên có tới 2 hộ công Doan, Tanaka,
và tiền vệ tấn công Kubo tạo thế trận thiên công; hàng thủ được lão tướng
Yoshida chỉ huy, tạo thành lá chắn yên tâm.
Phút thứ 10 Nhật có pha ngon ăn khi đường chuyền của Kubo đưa sát vào
ngay trước khung thành đến chân Endo, nhưng anh đệm vô duyên bóng bay
lên trời.
Suốt 20 phút sau đó cả hai bên đều không có tình huống nào gây nguy hiểm
cho đến khi Kubo thực hiện thêm một đường chuyền tương tự vào khung
thành cho Doan, nhưng Doan lại đá ra ngoài.
Phút 33, một pha phối hợp thật đẹp của những chiếc áo xanh nhưng số 10
lại không thể dứt thủng lưới. 1 phút sau đó New Zealand có pha phản công
hiếm hoi nhưng sớm bị hóa giải. Hiệp 1 kết thúc thiếu hấp dẫn. Nhật kiểm
soát banh 57% với 6 cú sút so với 2 của đối phương.
Hiệp 2, New Zealand tích cực giữ bóng tìm cách tấn công, phút 75 được trái
phạt góc gây nguy hiểm khung thành Nhật Bản nhưng không qua được
hàng phòng thủ Yoshida.
Phút 83, từ cú phạt góc của Kubo, banh tới chân chiếc áo xanh; Sút…
mạnh, trúng một hậu vệ ra ngoài.
Nhật Bản không linh hoạt chiến thuật như ở vòng ngoài; đá khá cứng,
chậm. 2 hiệp chính 0-0 phải vào hiệp phụ.
Phút 104 số 7 New Zealand nhận banh trước khung thành trống nhưng lóng
ngóng trượt té trước khi sút.



Phút 117, New Zealand có cú đá phạt nguy hiểm cách khung thành 20m
nhưng cũng không thể ghi điểm trước hàng thủ áo xanh.
Cuối cùng hai đội giải quyết bằng trận penalty nghiệt ngã.
New Zealand bị thủ môn Tani chận trái thứ 2 và trượt ra ngoài trái thứ 3;
trong khi 3 cầu thủ đầu tiên của Nhật bình tĩnh hoàn thành cú sút và trái thứ
tư, Lão tướng Yoshida lạnh lùng dứt điểm.
Sau 53 năm lần đầu tiên Nhật vào bán kết.

 
Ngày thứ 10 thế vận hội Đông Kinh

Tiếng hét sung sướng của Thompson Hera vang vọng trên Sân vận
động Quốc gia Tokyo đêm 31-7, đánh dấu sự trở lại hoàng kim của các
chân chạy nữ Jamaica.
Chạy là môn thể thao bắt buộc cho tất cả quốc dân từ khi vào mẫu giáo,
chính vì thế mà Jamaica đã sản sinh tia chớp Usain Bolt. Và giờ đây cả 3
lực sĩ nữ Jamaica thống trị tuyệt đối đường đua 100m.
Elaine Thompson-Herah đoạt vàng khi về nhất với 10 giây 61. Phá kỷ lục
thế giới mà huyền thoại người Mỹ Griffith Joyner Florence lập tại Seoul
năm 1988; chỉ 1 giây ít hơn.
Huy chương bạc là đồng hương Shelly-Ann với thành tích 10 giây 74. Nữ
vận động viên 34 tuổi này vừa trở lại thi đấu sau khi sinh con. Cô bức phá



60 mét đầu tiên, nhưng sau đó bị Thompson-Herah về ngược. HC đồng
thuộc về Jackson Sherrika.
・Huy chương vàng chạy 100m Nam lần đầu tiên thuộc về một lực sĩ nước
Ý; Lamont Marchel Jacobs sinh tại Texas, Hoa Kỳ. Hiện đang sống ở
Roma. Anh lập kỷ lục 9 giây 80. Fred Kerley (Mỹ) giành HCB và Andre De
Grasse (Canada) giành HCĐ.
Kỷ lục thế giới hiện nay vẫn là 9 giây 58 (Giải vô địch điền kinh thế giới
Berlin năm 2009) và kỷ lục Olympic là 9 giây 63 (Thế vận hội London
2012), đều do Usain Bolt của Jamaica ghi.
・Đội Nam Nhật Bản hôm nay tranh tài vòng loại chạy 100m, tuy nhiên cả
3 lực sĩ đều không đủ tiêu chuẩn vào vòng trong; kỷ lục nhanh nhất chỉ 10
giây 15 trong khi cầu thủ chạy chậm nhất để vào được bán kết là 10:08.
・Caeleb Dressel tiếp tục phá kỷ lục ở bộ môn bơi 50m tự do với thành tích
21 giây 07, trở thành lực sĩ duy nhất Olympic Tokyo khi phá 4 kỷ lục
Olympic, mang về cho đội bơi Mỹ 5 huy chương vàng .
・Ở trận so kiếm nội dung “Thượng thân lãnh kiếm” (Chỉ được đâm chém
phần trên); Phù Tang kiếm sĩ có trận đấu ngoạn mục với đội ngự lâm Pháp
quốc ở bán kết, thua chỉ 3 điểm; vào tranh huy chương đồng với đội kiếm sĩ
Hoa Kỳ. Nhưng ngoài tài bắn súng, các chàng Mỹ chơi gươm không thua
kiếm hiệp Á Châu; hạ chủ nhà với số điểm khá cách biệt.
・Ngày cuối cùng của trận tranh tài môn thể thao quý tộc Golf; niềm hy
vọng Nhật Bản Matsuyama đã chơi dưới sức của anh, chỉ thêm được 2 điểm
trừ sau 18 lỗ, đồng đứng hạng 3 với 6 tuyển thủ khác, phải đánh thêm trận
quyết định. Tuy nhiên ở trận này, Matsuyama cũng đại bại, để vuột mất huy
chương. Nếu ai theo dõi toàn trận thì sẽ thấy, Matsuyama đã không thể tập
trung từ hole thứ 7, lúc đó anh đang đứng nhì; khi chuẩn bị đưa gậy lên quật
thì từ không trung, bởi đâu có tiếng quạ kêu… Quạ!Quạ Quạ! Ngừng một
nhịp đợi tiếng quạ ngưng xong anh đưa gậy lên lại thì con quạ quái ác lại:
quạ, quạ quạ... Anh đánh trái banh đi không tốt, từ đó về sau xuống luôn. Ai
bảo quạ không xui?
Xander Schauffele của Mỹ đoạt huy chương vàng với -18 điểm. Trong khi
tuyển thủ SABBATINI của Slovakia lấy luôn 10 điểm trừ trong ngày, với
tổng -17, đoạt huy chương bạc.
・Bóng chuyền nam tối nay có trận then chốt với Iran để quyết định vé vào
tứ kết. Trước đó Nhật có trận thắng Venezuela và Canada nhưng thua Ba



Lan và Ý; trong khi Iran cũng 2 thắng 2 hòa..
Hai đội giành nhau từng điểm sống chết đến hiệp thứ 5, Nhật thắng 15-13
trong đường tơ kẽ tóc. Chờ 29 năm mới vào được tứ kết Olympic.
Đội nữ sau trận thắng Kenya, liên tiếp thua Ba Tây, Serbia và Hàn quốc;
còn trận duy nhất trước Dominican vào ngày mai để quyết định số phận.
・Đặc biệt 2 tuyển thủ vũ cầu Đài Loan: Vương Tề Lân và Lý Dương đã hạ
cặp đôi nam Trung quốc Li Jun Hui và Liu Y để đoạt huy chương vàng cầu
lông đôi nam. Phá vỡ thế thống trị của TQ; mang về cho đảo quốc huy
chương vàng quý giá thứ 2.
Hôm qua Nhật có trận thắng gai góc với New Zealand, sẽ vào bán kết với
Tây Ban Nha ngày 3-8, đội đã hạ đại diện Châu Phi Bờ Biển Ngà (Cote
D’Ivoire) 5-2.
Tây Ban Nha đưa đội hình trị giá 70 tỉ Yen (gần 15.000 tỉ đồng), đắt giá
nhất thế giới trong các đội tới Olympic.
Chỉ riêng với tiền vệ Pedri (Barcelona) đã có giá hơn 1 đội Nhật (12 tỉ Yen)
và Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) trị giá 90 triệu $US.
Tây Ban Nha quy định tất cả các câu lạc bộ hàng đầu như Real Madrid hay
Barcelona phải cho các cầu thủ trẻ tham gia đội Olympic với mục đích tìm
kiếm HCV túc cầu nam; trong đó có 6 cầu thủ vừa đi đến trận bán kết của
EURO 2020 năm nay như: thủ môn Unai Simon, hậu vệ Eric Garcia, Pau
Torres, tiền vệ Pedri và tiền đạo Mikel Oyarzabal. Dani Olmo, đang thi đấu
cho câu lạc bộ RB Leipzig cũng được gọi vào đội tuyển.
Pedri là cầu thủ tối nguy hiểm; ở trận bán kết EURO 2020 với Italia, Pedri
đã thực hiện thành công 61 trên 62 đường chuyền dài trong suốt 120 phút
thi đấu, được so sánh với huyền thoại Andres Iniesta. Do đó Nhật Bản phải
cực kỳ thận trọng, dù trận giao hữu trước Olympic hai bên huề nhau.
Ở trận tứ kết khác Ba Tây thắng Ai Cập 1-0 và Mexico thắng Hàn quốc 6-3.
Hai đội sẽ tranh vé vào chung kết với Nhật hoặc Tây ban Nha.
 
 
 

Thế vận hội Đông Kinh ngày thứ 11
Nữ vận động viên điền kinh Timanovskaya 24 tuổi, bị đoàn thể thao

Olympic quốc gia Belarus ép buộc về nước trước thời hạn vì lý do “bất ổn
tâm lý”, tuy nhiên cô đã từ chối và muốn xin tị nạn ở nước thứ 3.



Timanovskaya đã chỉ trích sự làm việc cẩu thả của huấn luyện viên; và
trước ngày thi đấu nội dung 200m, 1-8, cô đã bị huấn luyện viên cũng như
quan chức của đoàn dọn hành lý đưa ra sân bay. Timanovskaya phải nhờ
đến sự can thiệp của cảnh sát Nhật tại phi trường Haneda để ở lại Nhật.
Cô cho biết dưới thể chế độc tài của Chính quyền Lukashenko, bản thân sẽ
bị đe dọa khi trở về Belarus. Ba Lan bày tỏ thái độ tích cực, sẵn sàng xem
xét cho cô tị nạn; Cộng hòa Czech cũng tuyên bố chấp thuận visa cho cô
đến Czech để làm thủ tục xin tị nạn chính trị sau khi Ủy Ban Olympic tìm
ra giải pháp.

Thêm một quốc gia gieo sầu cho Trung quốc. 2 nữ tuyển thủ vũ cầu
(cầu lông) của Indonesia Polli Greysia và Apriyani Rahayu đã hạ cặp đôi
Chen Qing Chen và Fan Yi Jia 2 séc trắng để đoạt huy chương vàng.
Indonesia đã có sự đầu tư đúng mức để kiếm được huy chương vàng quý
giá cho Đông Nam Á sau chiếc huy chương vàng Taekwondo của Thái.

Sau chiếc huy chương “nhanh nhất”, Ý tiếp tục lấy thêm vàng của bộ
môn “cao nhất”. Đặc biệt chiếc huy chương này được chia đôi cho một tình
bạn cảm động.
Tamberi trở lại thi đấu đỉnh cao sau hàng loạt chấn thương từ năm 2016-
2018. Từng tranh chấp ở mức xà 2m41; năm 2017 anh không thể vượt quá
mức xà 2m16. Thất vọng, trong lúc chỉ muốn còn một mình thì lực sĩ
Barshim của Qatar đến an ủi: “Cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn, đừng bắt nó
quá sức cậu ơi”.
Lời động viên không màu mè nhưng chân thành đã giúp Tamberi tìm lại
chính mình.
Trên sân Tokyo, không ngờ cả hai đều vượt qua mức xà 2m37 và thất bại 3
lần ở 2m39.
Trọng tài hỏi: Giờ chỉ còn 2 cậu thôi, tính sao?
Barshim: Hai chúng tôi có thể nhận cùng chứ?
-Đương nhiên!
Chúng ta thấy cảnh 2 người ôm nhau rồi Tamberi nằm lăn trên sân vận động
ôm mặt khóc như một đứa con nít.
“Một xanh, một đỏ,
một dài tóc búi, một đầu láng bong”.
Đẹp như chuyện cổ tích bằng tranh.
・Hôm nay Nhật được huy chương đồng đáng giá không kém huy chương
vàng.



Đó là huy chương thể dục dụng cụ nội dung cá nhân “sàn” (Thể dục trên
sàn) do nữ lực sĩ Murakami Mai, 24 tuổi, đoạt được lần đầu tiên trong lịch
sử..
Tại thế vận hội Tokyo 1964, đội nữ Nhật đoạt huy chương đồng đồng đội
và im tiếng cho tới 57 năm mới có truyền nhân lấy huy chương cá nhân.
・Môn Vật bên nữ cũng là một thế mạnh của Nhật các kỳ Olympic trước
đây, từng đoạt 4 huy chương vàng các hạng cân ở Olympic Rio 2016. Tuy
nhiên ngay tại sân thi đấu chủ nhà thì chưa thấy khởi sắc ngoài huy chương
bạc bên nam của nhà vô địch giải vô địch thế giới 2019 Kenichiro Fumita.
Anh thua Luis Alberto Alter Sanchez (Cuba) trong trận chung kết hạng
60Kg.
Đối với Fumita, để tuột huy chương vàng là kết quả đáng thất vọng.
・Đội tuyển bóng chuyền nữ đã có một ngày buồn khi không thể thắng
Dominican để vào tứ kết cùng đội nam. Huấn luyện viên nữ đầu tiên của
Nhật Bản Nakata Kumi có lẽ sẽ từ giã ra đi sau kết quả quá bết bát. Đây là
lần đầu tiên kể từ thế vận Atlanta 1996 Nữ Nhật không thể vào vòng trong,
làm người hâm mộ tiếc nuối một thời “Những cô gái vàng phương Đông”
từng khai sinh ra những miếng đánh nhanh sau đầu lừng lẫy và bài đánh
chồng giữa lưới khiến địch thủ tối tăm mặt mày.
・Hai đội đứng đầu bảng bóng chày (baseball) Mỹ và Nhật hôm nay có trận
gặp nhau để tranh vé vào tứ kết sớm. Không hổ danh 2 đội nhất nhì thế giới,
hiệp 5, bằng cú Home –run như hỏa tiễn, Mỹ gác 6-3. Nhật gỡ ngay 5-6.
Hiệp cuối vào thêm 1 điểm 6-6 và thắng sayonara vào hiệp phụ. Cho dù đội
nào thua thì vẫn còn cơ hội nếu thắng đội tiến vào tứ kết ở vị trí xếp dưới và
cũng có thể gặp lại nhau ở chung kết.
・Bóng bàn đồng đội nữ đã có trận đấu phủ đầu đội tuyển Đài Loan với
chiến thắng tuyệt đối ở tứ kết: Trận đôi Ishikawa –Hirano 3-0; trận đơn Ito
Mima 3-0, trận đơn Hirano 3-1.
Nhật sẽ gặp Hongkong ở bán kết và nếu thắng sẽ tranh huy chương vàng
với địch thủ truyền kiếp Trung quốc.
・Trận đấu vô địch vũ cầu đơn nam giữa huy chương đồng Rio 2016 Viktor
Axelsen của Đan Mạch cùng HCV Rio Chen Long của Trung Quốc, được
nhiều khán giả theo dõi hào hứng. Ai cũng mong có sự đổi ngôi và điều đó
đã xảy ra tại Olympic Đông Kinh đêm nay.
Viktor đã có sự phục thù quá ngọt ngào cho trận bán kết 5 năm trước với
Chen. Hình ảnh anh ngồi khóc bên cây vợt nói lên tất cả.



Vô tiền khoáng hậu ngày thứ 12 của Thế vận hội Đông Kinh
Boxing nữ được công nhận từ thế vận London 2012 và 9 năm sau,

nữ võ sĩ Irie Sena đã làm chuyện bất ngờ khi nhà vô địch thế giới Nesthy
Petecio (Philippines) trong một trận đấu hạng lông, giành huy chương vàng
đầu tiên trong lịch sử đấm bốc nữ.
Huy chương vàng boxing của Nhật Bản là thành tích thứ ba sau hạng trung
nam của Thế vận hội Tokyo 1964, Takao Sakurai và hạng trung nam ở Thế
vận hội London 2012, Ryota Murata.
Ngoài Irie, Nhật còn đăng ký hạng ruồi cho nữ Tsukimi Namiki (thuộc Lực
lượng Phòng vệ); cũng là lần đầu tiên cô tham gia Thế vận hội Tokyo. Hạ
VALENCIA VICTORIA của Colombia ở tứ kết, Namiki vào bán kết với
KRASTEVA của Bulgarie ngày 4-8; nếu thắng, Namiki sẽ kiếm ít nhất 1
huy chương bạc trở lên.
Tanaka Ryomei (giáo viên trung học), hạng cân ruồi nhẹ, đã đánh bại Rivas
Martinez (Colombia), võ sĩ từng giành huy chương bạc ở Olympic Rio để
tiến vào bán kết ngày 5. Do không có huy chương đồng trong trận playoff
hạng 3 nên Tanaka cũng xác định có ít nhất HCĐ trở lên. Nhật Bản thành
công khi giành được ba huy chương boxing, nhiều nhất trong cùng một kỳ
thế vận.
・Cả nước Nhật hào hứng theo dõi những vòng lộn nhào tuyệt đẹp của
Hashimoto Daiki trên thanh xà ngang ở trận chung kết nội dung cá nhân tiết
mục của thể dục dụng cụ nam.Với phần trình diễn đẹp mắt và hạ cánh an
toàn, anh được số điểm 15 duy nhất, đoạt thêm 1 huy chương vàng, nâng bộ
sưu tập trong kỳ thế vận này lên 3 chiếc, sau huy chương vàng toàn năng và
huy chương bạc đồng đội. “Gymnastics Nippon" yên tâm khi có người thay
thế huyền thoại Uemura.
Nhật thêm 2 huy chương vàng.
・Bóng chuyền nam dừng bước ở trận tứ kết khi thua đội mạnh nhất thế
giới hiện nay là Ba Tây với 3 hiệp trắng 3-0.



・Bóng bàn đồng đội Nam: vào bán kết sau khi hạ Thụy Điển 3-1
・Bóng bàn đồng đội nữ tiếp tục nâng thành tích vào chung kết sau khi hạ
Hong Kong với 1 trận thắng đôi của cặp Ishikawa –Hirano, Trận thắng đơn
của Ito Mima và cuối cùng là trận thắng của Hirano, y hệt kịch bản thắng
Đài Loan ở tứ kết
・Chúc mừng các bạn Na Uy khi Nam Lực sĩ chạy vượt rào 400m Karsten
Warholm đã tự phá kỷ lục thế giới của chính mình lập 1 tháng trước đó,
đoạt huy chương vàng Olympic Tokyo với 45 giây 94 sáng 3/8. Anh phấn
khích tới mức xé toạc cái áo cho mọi người chiêm ngắm bộ ngực Bắc Âu.
・Và trận đấu mong chờ sau 53 năm.
Để được chạm trán với những đội bóng sừng sỏ thế giới như Tây Ban Nha,
cả là một niềm mơ ước của các cầu thủ Á Châu, nhất là ở trận then chốt tìm
vé vào chung kết hôm nay.
Nhật Bản đã có quá trình đào tạo tài năng trong suốt nửa thế kỷ qua và kể từ
khi có mặt ở World cup 2002, trờ thành một đội tuyển khá đáng sợ, không
còn bị coi là kẻ lót đường.
Tây Ban Nha xuất quân với đội hình 4-3-3 gồm các hảo thủ có giá nhất giải
trong khi đội chủ nhà từ 4-3-2-1 đổi đội hình thành 4-2-3-1, tăng cường
thêm lão tướng hậu vệ Sakai Hiroki bên cạnh thủ quân Yoshida.
Nhập trận hai bên thay nhau giữ banh, phút thứ 6 Marc Cucurella căng
ngang đường banh nhanh từ cự ly sâu bên cánh trái của đối phương. Itakura
cố gắng phá nhưng Mikel Merino nhận lại bóng, tung ra cú sút từ bên phải
vòng cấm. Banh ra ngoài khung thành.
Phút thứ 10 Nhật Bản đường banh phản công, Hayashi ở tiền tuyến chờ
banh trong trạng thái Việt Vị.
Phút 15, vẫn Hayashi ham chạy trước banh, một mình với thủ môn và... việt
vị.
3 phút sau, Rafa Mir nhận bóng trước vòng cấm xoay người tung một cú sút
mạnh bằng chân phải chính xác, nhưng Yoshida đã căng người và cản phá.
Vẫn Tây Ban Nha phút 31 Pedri González thực hiện một đường chuyền
bổng từ giữa sân, đồng đội của anh quay trở lại bên phải vòng cấm, Mikel
Oyarzabal ở phía trước khung thành đã dứt điểm bằng chân phải. Tuy
nhiên, banh bổng.
Phút 39, cả nước Nhật đứng tim khi Torres thực hiện một đường chuyền sắc
nét theo chiều dọc vượt tuyến lên phía trước bằng một cú chạm, Rafa Mir
thoát xuống giữa vòng cấm, tạo ra một tình huống đối mặt với thủ môn



nhưng cú sút tiếp đất được thủ môn Tani quay người ôm gọn. Đây là tình
huống nguy hiểm nhất hiệp 1.
Đối lại phút 43, Kubo đi bóng khéo léo, thực hiện đường chuyền cuối cùng
trước khung thành từ bên phải vòng cấm. Có 2 áo xanh nhưng do sự truy
cản sát của hậu vệ địch 1 người lóng ngóng chọt banh bổng ra ngoài.
Vào Hiệp hai phút 57 thêm một lần đứng tim, số 8 Mikel Merino lao vào
banh trước khung thành địch, Yoshida cản phá, áo trắng té, thẻ vàng rút ra
cho Yoshida. Phạt đền!
Không! Trọng tài Var kiểm tra lại đường banh chận, chân Yoshida đụng
banh trước khi đụng chân Merino, phạt đền được xóa; thẻ vàng được đút lại
vào túi. Lão tướng Yoshida được minh oan. Hú hồn ông Địa!
Tây ban Nha ép sân, hàng phòng thủ Nhật co cụm hóa giải các đợt tấn công
dồn dập của đối phương. Xem ra Nhật chơi khá sòng phẳng.
Phút 78, Kubo đi banh vũ bão vượt qua vòng cấm địa sút quyết đoán, thủ
môn Simon kịp đỡ ra, tưởng đã có bàn.
Phút 80, Nhật có thêm cơ hội từ cánh trái nhưng cú sút của Soma số 16 vào
gôn quá nhẹ.
Phút 87 hàng tiền đạo Tây Ban Nha có 2 cú sút gây náo loạn khung thành
nhưng không thành bàn; Nhật vẫn kiên cố tử thủ. Một đường banh sát biên
nguy hiểm được Tani cứu trong đường tơ kẽ tóc. Hôm nay Tani có trên 3
lần cứu thua cho đội nhà.
Phút 89 thêm một lần thót tim, 3 áo trắng trước khung thành sút tới tấp,
banh quá nhanh không còn nhận ra ai với ai. Chỉ thấy cuối cùng banh vào
tay của Tani, thêm 1 bàn cứu thua.
90+4 Nhật có đường phản công, số 6 áo trắng kéo áo giựt lại, màn chơi
không đẹp chấm dứt hiệp đấu chính đầy những phút giây hồi hộp.
Hai bên vào hiệp phụ
Phút 102 Nhật có đường banh bổng từ cánh trái tạt vào, tiền đạo Maeda vào
thay đồng đội có cú đội đầu hiểm hóc nhưng banh vọt xà. Quá uổng.
Phút 105 Rafar Mir cũng có cú đội đầu trả đũa nhưng banh lại vào vòng tay
Tani.
Phút 111 Nhật hưởng trái phạt chếch bên cách trái, cách cầu gôn 25m, thủ
môn Simon cản được banh, hỗn loạn tiếp tục trước khung thành khi các
chiếc áo xanh thay nhau samurai công phá, Vẫn chưa thành bàn.
Phút 115, Số 11 Mikel Oyarzabal nhận banh ném biên, chuyền cho số 7
Marco Asensio , anh xoay người sút vào góc phải khung thành. Thủ môn
Tani đổ người không kịp.



Vào... Spain mở tỉ số.
Nhật thua nhưng có trận đấu vô cùng xứng đáng.
Trận trước đó Ba Tây huề Mexico 0-0, giải quyết bằng Penalty; Ba Tây
thắng 4-1. Sẽ đụng Tây Ban Nha trận chung kết.
Nhật sẽ gặp lại Mexico tranh huy chương đồng.

Ngày 13 Thế vận hội Đông Kinh… Thêm những niềm vui
・Nữ lực sĩ điền kinh Hòa Lan, Sifan Hassan, gốc Ethiopia, cùng

cha mẹ chạy lánh nạn và được định cư ở Hòa Lan từ 12 năm trước, trở
thành nhà vô địch trên đường đua 5.000m; vào chung kết cự ly 1.500 và
Thứ bảy tới cô còn có nội dung chạy 10.000m ở trận chung kết với hy vọng
đoạt hattrick vàng cho quốc gia Bắc Âu.



・Trong khi đó nữ lực sĩ Athing Mu đã giúp Hoa Kỳ đoạt tấm huy chương
vàng chạy cự ly 800m với thành tích 1 phút 55 giây 21. Huy chương đầu
tiên ở nội dung này sau hơn nửa thế kỷ. Cô là người thứ 2 trong lịch sử sau
huyền thoại Madeline Manning, từng đoạt HCV tại Mexico 1968.
・Thompson-Herah của Jamaica trở thành nữ hoàng nước rút khi về nhất
200m với 21 giây 53 tối 3/8, thu tóm trọn bộ hai chiếc HC vàng danh giá
nhất của điền kinh nữ Olympic Tokyo; 100m và 200m.
・Túc cầu nữ Canada khởi sắc sau trận hạ Ba tây ở tứ kết và Mỹ ở bán kết
để vào chung kết cùng Thụy Điển, quốc gia đã hạ Nhật và Úc.
2 kỳ thế vận hội trước đây, Canada liên tiếp giành huy chương đồng, cuối
cùng cũng tiến tới được trận tranh huy chương vàng Thế vận hội.
・Nam lực sĩ đô vật Yabiku Shohei đã đánh bại Mohammad Ali Geraei của
Iran hạng 77 cân với tỷ số 13-3 đoạt huy chương đồng nội dung Greco-
Roman. Đây là huy chương vật thứ 2 của Nhật.
・Bên Nữ, Kawai Yukako đã đem huy chương vàng quý giá đầu tiên về cho
đoàn đô vật Nhật Bản sau khi hạ lực sĩ TYNYBEKOVA của Cộng hòa
Kyrgyz ở trận đấu gay go tối nay với tỉ số 4-3.
Chị của Yukako là Risako thi đấu ở hạng cân 57 kg vào bán kết thắng
MAROULIS của Mỹ; xác định thêm huy chương vàng hoặc bạc trong trận
chung kết ngày mai.
・Ở trận bán kết boxing hạng ruồi nữ, Namiki Tsukimi (Lực lượng Phòng
vệ), lần đầu tiên tham dự Thế vận hội, đã để thua Crusteva (Bulgaria), rất
tiếc là không thể tiến tới trận chung kết. Vì không có vị trí thứ 3 playoff,
Namiki xác nhận đạt được huy chương đồng.
・Nhật tiếp tục khuấy động môn thể thao mới, trượt ván địa hình công viên.
1 tuần trước đây, cả nam lẫn nữ của Nhật đều đã đoạt huy chương vàng ở
nội dung “Đường phố” thì lần này, 3 cô gái trẻ Nhật Bản lại đứng đầu bảng
xếp hạng với những cú trượt, đi kẽ trên thanh chắn, nhào lộn trên không...
thật táo bạo, trong đó có vận động viên nhí mới 12 tuổi Hiraki Kokona. Nếu
57 năm trước, nữ tuyển thủ bơi lội Takemoto Yukari 13 tuổi là lực sĩ trẻ tuổi
nhất trong lịch sử Nhật thì lần này Hikari phá kỷ lục về tuổi tham dự
Olympic.
Nữ tuyển thủ 19 tuổi Yosozumi Sakura, rank số 2 thế giới đã trở thành
tuyển thủ đoạt huy chương vàng đầu tiên của nội dung thể thao. Kinh khủng
hơn, bé Hikari Kokona lấy huy chương bạc chỉ cách huy chương vàng đàn



chị 1.05 điểm, trở thành nữ động viên trẻ tuổi nhất của Nhật đoạt huy
chương, phá kỷ lục của bé Nishiya Momiji 13 tuổi 10 tháng. (HCV trượt
ván đường phố) mới đạt tuần trước.
Hạng 3 là Brown, Anh Quốc; cô Okamoto Misugu 15 tuổi đang được xếp
thứ hạng 1 của thế giới nhưng chỉ đứng hạng tư Olympic, khóc sướt mướt.
- Dưới đây là một bình luận của khán giả trên mạng tin tức thể thao Yahoo:
“Theo dõi môn này mới thấy tinh thần thể thao của các cô gái thật tuyệt với,
không có sự đố kỵ mà thay vào đó các em đã vui vẻ thi triển các kỹ thuật
khó khăn; các đối thủ đều khen ngợi nhau và nhắc nhở tôi rằng đó mới
chính là niềm vui thuần túy của thể thao. Ngay cả khi bị ngã hay thất bại,
các em vẫn cổ võ nhau cố gắng. Tiếc là Okamoto đã không lấy được huy
chương nhưng thật cảm ơn các em đã đem đến cho người lớn thêm nhiều
động lực”.
・Đội tuyển bơi nghệ thuật của Hy Lạp gặp xui! Ủy ban tổ chức Thế vận
hội Olympic ngày 4 đã thông báo có bốn vận động viên bơi nghệ thuật Hy
Lạp và một thành viên bị dương tính. Lần đầu tiên làng thế vận phát sinh ổ
dịch năm người. Cho tới thời điểm hiện tại, tính luôn thành viên Olympic
làm việc ở ngoài, tổng cộng khoàng 322 ca đã xác nhận lây nhiễm.
・Việt Nam chia tay thế vận hội sau khi không đạt được thành tích nào
đáng kể. Từ 2008-2016; Việt nam liên tiếp có huy chương mà chiếc HCV
của Hoàng xuân Vinh bộ môn bắn súng ở Rio là cao trào. Điều này cho
thấy, thể thao VN vẫn còn trông chờ vào tài năng cá nhân hơn là có chiến
lược đào tào dài hơi trong khi các quốc Đông Nam Á như Thái, Indonesia,
Phillippines, hay xa hơn chút, Đài Loan, đều kiếm được huy chương đủ
màu.
Buồi chiều, trận đấu bóng rổ nữ Nhật –Bỉ tràn đầy kịch tính. Cho đến phút
giây cuối cùng, Nhật tưởng chừng đã dừng bước như những lần thế vận
trước đây.
Kể từ Olympic 1976, đứng thứ 5 trong 6 đội tham dự; Nhật chưa bao giờ đi
vào được bán kết. Đang đứng hạng thứ 10 thế giới, vẫn dưới cơ đối phương
Bỉ, hạng 6; các cô gái phương Đông đã chơi một trận để đời. Nhật dẫn điểm
ở 2 hiệp đầu, Bỉ vùng lên hiệp 3, sang hiệp 4 thắng ngược 85-83 khi trận
đấu còn 16 giây. Bóng trong tay Hayashi; từ ngoài vòng bán nguyệt cô tung
lên, banh lọt vào rổ ghi 3 điểm cho Nhật thành tỉ số 86-85 kết thúc trận đấu
như phim.

Lần đầu tiên nữ bóng rổ Nhật vào vòng tranh chấp huy chương.



Bóng chày (Baseball) Nhật đụng địch thủ khó chịu Hàn quốc ở bán
kết. Hai đội kìm nhau 2-2 đến hiệp 8 thì tuyển thủ số 1 Yamada quất cú Hit
ngàn cân lấy 1 lúc 3 điểm đưa Nhật vào chung kết. Hàn quốc sẽ đấu với
Mỹ, ai thắng sẽ gặp lại Nhật tranh huy chương vàng.

Bóng bàn Nam bán kết, Nhật có trận đấu quá gay go trước Đức. Cặp
Mizutani –Niwa thua trận đầu, tuyển thủ gốc Trung quốc Harimoto thắng
trận đơn kế tiếp; Mizutani lại để thua trận đơn thứ 2; Harimoto thua 2 set
đầu trước Franziska, gỡ lại được 2 set sau và thắng set cuối trong đường tơ
kẽ tóc. NIWA giải quyết trận thứ 5 với Ovtcharov; không qua nổi đối thủ
qua kinh nghiệm. Nhật chấp nhận tranh huy chương đồng với Hàn quốc.

 
 
 
 
 



 
Thế vận hội Đông Kinh Ngày thứ 14. 
Kỷ lục huy chương mới.

・Tối ngày 4-8 đã diễn ra các trận thi đấu điền kinh hấp dẫn. Hoa
Kỳ có thêm một huy chương vàng nội dung chạy 400m vượt rào do nữ lực
sĩ 21 tuổi McLaughlin mang về với thành tích 51 giây 46, phá kỷ lục của
chính cô tạo trước đó 1 tháng 51 giây 90.
・Một vận động viên khác của Mỹ Dalilah Muhammad giành Huy chương
bạc.
・Lực sĩ Andre De Grasse của Canada vô địch cự ly chạy 200m nam với
thành tích 19 giây 62.
・Korir Kipkurui của Kenya về nhất chung kết 800m nam với thời gian 1
phút 45 giây 06. Bạn đồng đội của anh Rotich Fc. huy chương bạc.
・Nữ Lực sĩ .Chemutai mang về cho Uganda chiếc huy chương vàng điền
kinh đầu tiên sau khi chạy 3000m vượt chướng ngại vật với thời gian 9 phút
1 giây 45
・Vô địch ném búa là lực sĩ W.Nowicki của Ba Lan với thành tích 82,52m.
・Đặc biệt, tối nay, đảo quốc Bahamas được mọi người biết đến sau khi lực
sĩ Gardiner đoạt chiếc huy chương vàng Olympic danh giá ở cự ly chạy



400m nam. Đây là một quốc gia nhỏ thuộc khối Thịnh vượng chung khối
tiếng Anh, địa lý gần Florida của Mỹ.
・Bóng chuyền nữ đã có kỳ thi đấu khá thất vọng trên sân nhà mà theo
huấn luyện viên Nakata, là do chấn thương của hảo thủ Koka khiến cô
không mường tới. Chứng tỏ khả năng chuẩn bị và điều động trận đấu của
huấn luyện viên nữ đầu tiên của Nhật quá hạn chế.
Trong khi đội nữ Hàn quốc đã có trận đấu ngoạn mục, quả cảm trước đội
hạng tư thế giới là Thổ Nhĩ Kỳ; giằng co tới set cuối cùng. Dù Thổ nhĩ Kỳ
dẫn trước nhưng bị các cô gái Hàn bám đuổi quyết liệt và hạ gục ở tỉ số 15-
13. Hàn quốc trở thành đội duy nhất của Châu Á có mặt ở bán kết.
・Ở vòng loại 400 m tiếp sức nam, 4 lực sĩ 100m Nhật Bản (Shuhei Tada,
Ryota Yamagata, Yoshihide Kiryu, Yuki Koike) tiến vào trận chung kết
ngày 6 với 38,16 giây, đứng vị trí thứ 3 vòng bảng.
Các “Võ sĩ đạo tiếp sức” từng giành huy chương bạc tại Thế vận hội Rio có
hy vọng đổi màu huy chương tại sân nhà. Hiện Jamaica đứng đầu tốc độ với
37,82 giây, Trung Quốc và Canada đứng thứ hai 37,92 giây.
・Đô vật nữ hạng cân 57kg, Kawai Risako đoạt huy chương vàng sau khi
hạ KURACHKINA của Belarus, cùng em gái vô địch hạng 62kg ngày trước
đó, trở thành chị em Vàng môn vật Phù Tang. Olympic Tokyo đi vào lịch sử
khi có 2 cặp anh em, chị em cùng quốc gia đoạt HCV cùng bộ môn; cặp
trước đây là anh trai và em gái nhu đạo nhà ABE.
・Thi đấu karate nữ được tổ chức từ ngày 5, Kiyou Shimizu giành vị trí
nhất bảng B nội dung “Nữ tử quyền” của vòng bán kết, tiến vào trận chung
kết với bài quyền đẹp mắt. Tuy nhiên chỉ được huy chương bạc sau khi cách
điểm SANCHEZ JAIME của Tây Ban Nha chỉ 0.18 điểm.



Kỳ tích của nàng ”Thanh Thủy Hi Dung” đang được lan truyền trên internet
với những lời khen "Xinh đẹp và mạnh mẽ." " Đường quyền của Hi Dung
quá đẹp khiến mọi người không thể rời mắt".
Không thủ Đạo xuất xứ từ Okinawa, ban đầu có tên là “Đường thủ”, theo
truyền thuyết, du nhập từ bên Tàu và được người Okinawa kết hợp với
những đòn võ cổ truyền bản xứ, kể cả điệu múa tay Awa để hình thành nét
đẹp của các đường quyền.
Karate khá được ưa chuộng bên Châu âu, cùng Nhu đạo, Pháp là quốc gia
có nhiều võ sinh luyện tập nhất. Do đó không lạ khi Steven Da Costa đoạt
huy chương vàng đối kháng 67kg bên Nam.
・Võ sĩ quyền anh Tanaka Ryomei hạng ruồi đã không thể đánh thắng
Carlo Paalam của Phi để tiến vào trận chung kết, bằng lòng với chiếc huy
chương đồng gây nhiều tranh cãi.
・Đội tuyển nữ bóng bàn Nhật Bản không thể nào vượt qua một Trung
quốc quá mạnh ở chung kết; kết thúc những giấc mơ bằng chiếc huy
chương bạc sau 3 trận đấu.
・Ikeda Koki đã giành huy chương điền kinh đầu tiên cho nước chủ nhà khi
về nhì nội dung đi bộ 20 km với thành tích 1 giờ 21 phút 14 giây; cách huy
chương vàng Massimo của Ý chỉ vài bước chân. Yamanishi Toshikazu về
kế tiếp, đoạt huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên Nhật có hai lực sĩ Nhật
Bản cùng lúc lên bục trong cuộc thi điền kinh Olympic. Cũng là huy
chương đi bộ đầu tiên Nhật lấy được.
Tổng số huy chương của Nhật Bản đã vượt qua con số 41 tại Thế vận hội
Rio, đạt kỷ lục 46 trong một kỳ Thế vận hội với 22 HCV.

 
Ngày tranh tài thứ 15 Thế vận Đông Kinh. Những bất ngờ!

Trận thi đấu đầu tiên trong ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng tại miền cực
bắc Nhật Bản. Trong khi đó ở miền Nam, Hiroshima, một buổi lễ tưởng
niệm 76 năm bom nguyên tử thả xuống thành phố này khiến hàng trăm



ngàn người chết, đưa nước Nhật vào một ngã rẽ quyết định với những thành
quả mà không ai có thể ngờ tới trong tương lai.
Hình ảnh Olympic với qui mô tổ chức, hệ thống tối tân, con người không
khuất phục trước nghịch cảnh, đối nghịch với sự tang thương năm xưa, là
những điều nói lên tất cả.
・Môn điền kinh việt dã được tổ chức tại Hokkaido có cự ly dài nhất và
mất sức nhiều nhất, đó là đi bộ 50km.
Lực sĩ Tomala của Ba Lan về nhất với 3 giờ 50 phút 8 giây. Lực sĩ Đức
Hilbert về nhì và Dunfee Evan huy chương đồng. Kawano Nhật Bản về
hạng 6, cách HCV 1 phút 48 giây.
・Nữ lực sĩ điền kinh Hòa Lan, Sifan Hassan tiếp tục thắng đường đua
1.500m; đoạt huy chương vàng thứ 2 cho chính bản thân. Phá kỷ lục
Olympic với 3 phút 53 giây 11. Tanaka Nozomi của Nhật về hạng 8, thành
tích cao nhất từ trước tới nay.
・Bóng chuyền nữ: Đội tuyển nữ Mỹ đánh bại Serbia ở trận bán kết với tỉ
số 3-0 . Trong khi Hàn Quốc gặp Ba Tây không thắng nổi số 1 thế giới, sẽ
tranh huy chương đồng với Serbia.
・Cặp April/Alix của Mỹ thắng cặp Del Solar/Clancy của Australia để
giành HCV ở nội dung bóng chuyền bãi biển nữ; giúp Hoa Kỳ bám sát TQ
số lượng HCV.
・Bóng bàn nam Nhật Bản gặp láng giềng Hàn Quốc tranh huy chương
đồng.
Không khó để cặp đôi Mizutani -Niwa thắng trận 1; Tay vợt số 1 Nhật Bản
hiện nay Harimoto thắng trận 2; Niwa để thua trận 3 nhưng lão tướng
Mizutani khóa trận 4 với 3 bàn thắng, không để đối phương có cơ hội quật
ngược. Tính tổng thể Nhật được HCV cặp đôi Nam-Nữ (Mizutani- Ito);
HCB đồng đội nữ và HCĐ đồng đội nam.
Mizutani cho biết Tokyo là Olympic cuối cùng của anh; đàn em sẽ thay anh
lấy huy chương vàng ở thế vận Paris 3 năm sau. Tuy nhiên thành viên trẻ
nhất Harimoto cương quyết: “Không cho anh ấy giải nghệ. Không có
Mizutani, sẽ không có đội Nhật như ngày hôm nay”. Hình ảnh Harimoto, có
bố mẹ là người TQ chuyển quốc tịch sang Nhật và sinh cậu ở đây, ôm cứng
Mizutani sau trận thắng cho thấy, dù là dòng máu có là Trung quốc đi nữa,
khi đã nhận nơi này làm quê hương thì đã có sự pha trộn những gì ưu việt
nhất của hai nền văn hóa.



・Karate: Ryo Kiyuna dẫn đầu bảng B với màn trình diễn bài quyền xuất
thần tiến vào trận chung kết. Và với đường quyền uy lực phối hợp khí công
cùng sự thể hiện xuất sắc, anh đoạt huy chương vàng.
Như đã giới thiệu; Không thủ đạo xuất xứ từ Okinawa thì Kiyuna Ryo sinh
ra ngay ở quê hương môn võ này. Anh chiến thắng Giải vô địch toàn Nhật
Bản 9 lần liên tiếp nhiều nhất trong lịch sử và có cái tên đúng chất xứ Lưu
Cầu: Hỷ Hữu Danh Lượng.
Nhìn anh đi quyền, ai thích võ chắc chắc phải mê vì cảm nhận được nội
công phi phàm.

・Golf Nữ ngày thi đấu 3; tuyển thủ Inami Mone được -10 gậy, đang đứng
3; cách đối thủ đứng đầu 5 gậy. Một tuyển thủ Nhật khác là Hataoka với
thành tích -8, đang bén gót. Hy vọng Nhật làm nên chuyện trong ngày cuối
cùng, gỡ lại cho bên nam.
・Túc cầu huy chương đồng: Trận thua Tây Ban Nha ở bán kết khiến Nhật
dường như mất hết tất cả các động lực thi đấu。Trước một Mễ Tây Cơ mà
đội chủ nhà từng thắng một cách tự tin ở vòng loại 2-1 thì trong trận tranh
chấp huy chương còn lại chiều nay; Nhật bị vỡ trận khi nhận bàn thua quá
sớm do lỗi của Endo trong vòng cấm địa vào phút 13. Sau đó 10 phút, từ
một trái đá phạt từ ngoài vòng 25m cầu thủ Felipe Vásquez lao đầu như tên
bắn ghi thêm điểm thứ 2 cho Mễ.
Không một nỗ lực nào gỡ bàn, Nhật nhận thêm bàn thua thứ 3 vào phút 13
của hiệp 2 từ một quả tạt chéo góc của Cordova và Alexis Vega, người chạy
vào giữa vòng cấm, tung ra một cú sút rất mạnh xuyên lưới bên trái của
khung thành Tani.



Còn 12 phút trước khi chấm dứt trận đấu, Mitoma nhận được đường chuyền
gần vòng cấm, anh có động tác giả vờ sút bằng chân phải rồi nhanh chóng
quay nguợc để di chuyển về phía trước khung thành dùng chân trái đá vào
góc cao trước sự thúc thủ của thủ môn địch, gỡ lại 1 bàn danh dự.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1, kết thúc giấc mơ mang về huy chương tưởng
đã rất gần sau 53 năm.
・Đô vật hạng cân 53kg nữ, Mukaida Mayu hạ Pang Qianyu của Trung
Quốc ở trận chung kết gay go. Đối thủ dẫn trước 4 điểm đến giữa trận,
Mukaida gỡ huề và ghi thêm 1 điểm trước khi trận đấu chấm dứt chỉ 15
giây.; đoạt huy chương vàng thứ 3 đô vật cho chủ nhà. Nhật vẫn quá mạnh.

Susaki Yui thắng ở bán kết hạng 50kg nữ và Otoguro Takuo vào chung kết
65kg nam, hứa hẹn thêm 2 huy chương từ bạc tới vàng.
・Bóng rổ: Đội tuyển nữ Nhật có trận đấu xuất thần với Pháp ở trận bán
kết. Hiệp đầu Pháp dẫn điểm 22-14. Sang hiệp hai các cô gái phương Đông
áp đảo với 27-12; hiệp 3 tiếp tục dẫn điểm với 27-16; và hiệp cuối thắng với
tổng tỉ số 87-71.
Quá bất ngờ vì Nhật đứng hạng 10 thế giới, hạ Bỉ hạng 6 ở bán kết và tiếp
tục đè bẹp đội thứ 5, Pháp. Hay thật sự; Trận thắng này đủ để bù cho thất
bại bóng đá Nam và Nữ.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Nhật vào chung kết bóng rổ Olympic. Đối
thủ sẽ là Hoa Kỳ, đội thắng Serbia 79-59 trong trận bán kết sớm.



・Đêm nay có môn thi mới, “leo núi trong nhà” vừa lên kết quả 2 mỹ nữ
Nhật, Nokaka cùng Noguchi đoạt Bạc và Đồng.

Ngoài ra còn nội dung thi đấu hấp dẫn, 400m tiếp sức nam mà đội
chủ nhà có khả năng đoạt huy chương. (Tuy nhiên giờ phút cuối, do thất bại
khi trao gậy, đội Nhật đã bị loại đau đớn).
 
 
 



Thế vận Đông Kinh ngày 16 - Chủ nhà được mùa Medal
Ngày thi đấu 16, chạy đường trường Marathon nữ tổ chức tại

Hokkaido. Cuộc đua này được bắt đầu trước một giờ so với kế hoạch do
điều kiện khí hậu. Nhiệt độ 25 độ và độ ẩm là 84%.
Ichiyama Mao của Nhật Bản bị tách khỏi nhóm dẫn đầu, vẫn tiếp tục chạy
và giành vị trí thứ 8 lần đầu tiên sau 17 năm kể từ Thế vận hội Athens.
Jepchirchill (Kenya) đoạt huy chương vàng, lần thứ hai liên tiếp vô địch
Thế vận hội. Huy chương bạc là nữ lực sĩ đồng hương Kenya Kosgei. Huy
chương đồng là Seidel (Mỹ).

・Mỹ và Pháp tranh huy chương vàng bóng rổ nam. Với 9 lần vô địch
Olympic; Hoa Kỳ luôn là mối đe ngại của tất cả các đội. Tuy nhiên ở vòng
loại, Mỹ để thua Pháp
Vào chung kết, Mỹ đã thi đấu với bộ mặt hoàn toàn khác; dẫn điểm suốt 3
hiệp; Pháp vùng lên ở hiệp 4 nhưng không đủ để gỡ lại. Kết quả, Mỹ 4 lần
liên tiếp vô địch thế vận sau khi thắng với tỉ số 87-82.
Chung kết nữ giữa Hoa Kỳ và chủ nhà sẽ diễn ra trong ngày bế mạc (8-8).

・Chung kết bóng đá: Đội nữ Canada đã có trận đấu để đời khi đá sòng
phẳng với Thụy Điển; huề 1-1 trong 120 phút thi đấu. Hai bên vào tranh
chấp Penalty, Thụy Điển 2 lần tưởng đã kết thúc, nhưng 2 cầu thủ cuối cùng



đá không chuẩn xác để Canada thắng ngược 3-2; lần đầu tiên đoạt huy
chương vàng thế vận sau 2 kỳ liên tiếp hạng 3.
・Tuyển Nam Tây Ban Nha sau 20 năm mới vào chung kết Olympic trong
khi Ba Tây đã đoạt đủ màu medal. Hai đội có thành phần cầu thủ mạnh nhất
tới Tokyo, xứng đáng một trận cầu hào hứng.
Tây Ban Nha tạo áp lực không để Ba Tây chiếm ưu thế, phút 18 Mikel
Oyarzabal thực hiện quả tạt trước khung thành và Dani Olmo đệm bóng;
tuy nhiên, pha dứt điểm bị Diego Carlos phá ngay trước vạch vôi, không
thành bàn. Ngược lại Ba Tây có cơ hội hưởng quả phạt penalty phút 38
nhưng Richarlison sút bóng vọt xà ngang. Tuy nhiên trước khi chấm dứt
hiệp 1, Matheus Cunha có cú sút căng làm rung lưới khung thành địch, ghi
bàn đầu tiên cho Ba Tây.
Hiệp 2 Tây Ban Nha tràn lên nửa sân tìm cơ hội, phút 60; một đường banh
từ sân nhà được chuyền sâu lên cánh phải của đối phương, banh tới chân
Carlos Soler, anh tung một quả tạt về phía trái để Mikel Oyarzabal lao vào
sút bằng chân trái thành bàn gỡ hòa đẹp mắt. Hai đội vào hiệp phụ sau
nhiều cơ hội đáng tiếc.
Phút 17 hiệp phụ, Tây ban Nha có trái phạt góc nhưng bị số 8 Ba Tây phá
lên từ cuối sân tới chân Antoni gần giữa sân, một đường chuyền từ phải qua
trái tới chân Malcom, anh lừa bóng qua Jesus Vallejo rồi xâm nhập vòng
cấm; một chọi một với thủ môn Simon và bình tĩnh dứt điểm. Trận đấu kết
thúc 2-1 cho Ba Tây.
Vua bóng đá Olympic tiếp tục vẫn là Vua.
・Ngày cuối cùng của Golf nữ; tuyển thủ Inami Mone từ -10 gậy, cách đối
thủ đứng đầu Nelly Korda của Mỹ 5 gậy đã xuất thần đánh âm thêm 7 gậy;
lên đầu cùng Nelly ở hole 17; tuy nhiên hole cuối 18, cô đánh dư gậy khiến
tuột xuống lại hạng nhì. Trong khi đó Nelly hoàn thành đủ gậy ở hole này,
giữ -17 điểm, đoạt huy chương vàng.
Vì Lydia Ko của New Zealand cũng bằng điểm -16; Inami phải đánh
playoff để quyết định huy chương bạc. Ở hole quyết định; Inami hoàn thành
4 gậy trong khi Lydia cần tới 5 gậy. Nữ tuyển thủ Nhật lần đầu tiên lấy huy
chương bạc quý giá cho bộ môn golf. Với thành tích này, Nhật có một ngày
lịch sử khi liên tiếp đoạt huy chương trong 17 ngày thi đấu (Ngày cuối cùng
đã xác định có huy chương bóng rổ nữ).
・Võ sĩ không thủ đạo Araga Ryutaro lấy huy chương đồng đối kháng hạng
75kg. Đây là huy chương thứ 3 môn thi đấu Karate mang về cho Nhật sau 1



vàng của Kiyuna và 1 bạc của Shimizu.
・Đô vật nam 65kg tự do: Otoguro Takuo vào chung kết với ALIYEV của
Azerbaijan sau khi hạ tay vật số 1 thế giới Rashidov của Nga ở bán kết. Lực
sĩ vật 22 tuổi của Nhật lần đầu tiên tham dự thế vận đã lập thành tích cao
nhất, lấy huy chương vàng sau khi thắng điểm đối thủ 5-4.
・Bên nữ Susaki Yui gặp đối thủ kinh nghiệm Sun Yanan của Trung quốc ở
hạng cân 50 kg nhưng không khó để liên tiếp thắng điểm kỹ thuật, kết thúc
trận đấu nhanh chóng chưa đầy 1 phút với số điểm áp đảo 10-0. Thêm 1
huy chương Vàng cho chủ nhà.
・Bóng chày chung kết: Được xem là môn đấu tham khảo từ năm 1984,
tuyển thủ chuyên nghiệp không được tham gia, do đó huy chương đoạt
trong thời gian này không tính. Tới năm 1992 mới được chính thức đưa vào
Olympic Barcelone. Từ đó tới nay, Cuba 3 lần vô địch, Mỹ và Hàn quốc
mỗi nơi một lần, do đó Nhật khao khát chiếc huy chương vàng hơn bao giờ
hết, nhất là kỳ này được thi đấu trên sân nhà.
Tuyển thủ ném của hai đội căng mình không để đối phương quật hit trừ 1
trái Homerun được Murakami quất ở hiệp 3. Mỹ nhiều cơ hội vào điểm
nhưng bị dàn hảo thủ Nhật khóa chặt. Tới hiệp 8, Nhật ghi thêm 1 điểm.
Hiệp 9 Mỹ bó tay trước những đường banh ném đầy uy lực của đối thủ.
Trận đấu kết thúc với Huy chương mong đợi nhất của người Nhật tại
Olympic thành hiện thực sau gần 30 năm.
Hôm nay Nhật có thêm 3 huy chương vàng, 1 bạc, 1 đồng. Nâng tổng số
huy chương lên 56 chiếc với 27 vàng.
 

Cuối cùng cũng về đích, ngày thứ 17 thế vận hội - 8/8
Một cơn bão đi ngang qua thành phố Đông Kinh, nhưng dường như

có sự sắp đặt không ngờ. Cuộc đua Marathon nam biểu tượng cho Olympic,
diễn ra ở Bắc Hải Đạo (Hokkaido) mà trước đó gây nhiều tranh cãi vì phải
tăng thêm chi phí tổ chức, trở nên quá hợp lý với thời tiết lý tưởng cho các
lực sĩ.
Marathon là sự kiện đầu tiên của Olympic hiện đại năm 1896, nhưng đến
tận năm 1921 thì chiều dài của cuộc đua mới được tiêu chuẩn hóa
42km195; đánh dấu đoạn đường người đưa thư đã chạy từ nơi diễn ra trận
chiến Marathon tới thành Athena khoảng 40km.



Nguyên tắc là không khán giả, nhưng trên đường đua, các lực sĩ được cư
dân chào đón dông đảo. Eliud Kipchoge trở thành siêu lực sĩ khi về đầu 2
lần đưa thư liên tiếp; từ RIO đến Tokyo.
Thành tích của nhà vô địch người Kenya là 2 giờ 8 phút 38 giây. Nageeye
của Hòa Lan huy chương bạc và Bashir Abdi (Bỉ) Huy chương đồng.
Lực sĩ NB Osako về 6 với 2 giờ 10 phút 41 giây, không huy chương nhưng
nhận được thành tích biểu dương của Olympic.
・Bóng chuyển Nam kết thúc vào giữa đêm 7-8: Pháp tưởng đã mất chức
vô địch sau khi thắng Nga 2 set; nhưng bị đối phương gỡ lại và set thứ 5 bị
dẫn trước. Tuy nhiên tinh thần quả cảm đã cứu nước Pháp để lần đầu tiên,
ôm về chiếc huy chương vàng của bộ môn này.
・Ở nội dung bóng chuyền bãi biển, hai tuyển thủ Sorum CS và Mol AB
mang về cho Na Uy HCV sau khi hạ cặp Nga Krasilnikov và Stoyanovskiy.
・Bóng chuyền Nữ: Mỹ thắng Ba Tây 3 set trắng. Đặc biệt huy chương này
đã giúp Hoa Kỳ vượt qua số huy chương vàng của Trung Quốc, lên đầu
bảng tổng sắp.
・Bóng rổ nữ: Chung kết Nhật -Mỹ. Trước một đối thủ xem bóng rổ là
quốc kỹ, từng vô địch liên tiếp 6 lần thế vận, dù nhiều cố gắng nhưng các
cô gái chủ nhà không thể nào vượt qua đội Hoa Kỳ quá mạnh, đành thúc
thủ với tỉ số 75-90. Tuy nhiên với huy chương Bạc, đoàn Nhật lập nên kỳ
tích chưa từng có là từ ngày thi đấu đầu tiên cho tới ngày cuối cùng, 15
ngày liên tục đoạt huy chương.
・Cũng rất bất ngờ, Nhật có thêm huy chương bạc ở bộ môn thi đấu xe đạp
nội dung cuối cùng. Nữ vận động viên Kajihara Yumi về nhì với 38 vòng xe
đứng sau Valente Jenifer của Mỹ 40 vòng dua trên sân vận động. Đây cũng
là huy chương bộ môn đua xe đạp nữ đầu tiên của Nhật trong lịch sử.
Các môn kết thúc “Ngũ luân Tokyo”
・Thể dục nhịp điệu: Bulgaria HCV.
・ Boxing hạng nhẹ: HCV Andy Cruz (Cuba). Hạng trung nữ: Lauren
Louise (Anh Quốc). Hạng nặng: Jalolov của Uzbekistan.
・Ném bóng nữ: Pháp thắng Nga tỉ số 30-25. HCV thứ 9 của Pháp.
・Thủy cầu nam: Serbia hạ Hy Lạp 13-10 đoạt HCV thứ 3.
Nhờ 2 huy chương vàng đoạt ngày cuối cùng, Mỹ qua mặt Trung Quốc với
39 HCV trên tổng 113 huy chương,



-Trung Quốc: 38V; 32B; 18Đ
-Nhật sắp hạng 3 với 58 huy chương gồm 27 vàng, 14 bạc, 17 đồng. Nhiều
nhất từ trước tới nay. Điều tình cờ, Olympic 1964, Nhật cũng đứng hạng 3
sau Liên Xô và Hoa Kỳ.
Thế vận hội kỳ lạ nhất lịch sử đã được kết thúc, tất cả các trận đấu đều diễn
ra không khán giả ngoại trừ đồng đội, quan chức và thành viên liên hệ.
Trước đó không ai nghĩ nó sẽ được diễn ra suôn sẻ vì quá nhiều sóng gió
với sự đe dọa của con vi khuẩn corona hàng ngày. Nhưng tinh thần Olympic
đã được các lực sĩ thổi hồn vào và vẫn có những hình ảnh thật đẹp về tinh
thần thể thao, cả tình yêu. Chẳng hạn như 2 người bạn Ý, Qatar chia nhau
huy chương vàng; hoặc câu chuyện của nữ đô vật hạng 53kg, Mayu
Mukaida, người đánh bại Pang Qianyu (Trung Quốc) 5-4; được huấn luyện
viên của cô, Shota Shidochi cầu hôn ngay sau khi nhận huy chương. Hai
người vui mừng cho biết, sức mạnh của tình yêu đã làm nên huy chương vô
địch này. Phóng viên thể thao Matsuoka, huyền thoại quần vợt của Nhật
làm khán giả Hàn cảm động qua màn ảnh khi thấy anh nhiệt tình chạy theo
cổ võ cho 1 lực sĩ điền kinh Hàn quốc trên sân.

 



Một Olympic “sóng gió” khép lại
18 ngày trước, khi bấm phím cho những dòng tường thuật đầu tiên

Olympic Tokyo, tôi không nghĩ là mình có thể chạy theo các sự kiện thi đấu
đồ sộ. Mặc dù từng khẳng định, bằng mọi giá, Olympic 2021 sẽ không
ngưng giữa chừng do sự lây lan covid, nhưng cũng có chút âu lo khi số ca
nhiễm corona của Tokyo gấp 5 lần bình thường.
Tự thâm tâm, đặt ra một mục tiêu và thử thách xem mình chạy được tới
đâu. May nhờ sự cổ võ nhiệt tình của bạn đọc, thân hữu; tính luôn 2 bài tiền
khai mạc, 19 bài phóng sự hàng ngày đã thành hình; đánh dấu kết quả của
niềm đam mê và sự rong chơi chữ nghĩa của một tên tị nạn hoài hương. Đặc
biệt xen lẫn những bài tường thuật, là những câu chuyện đắt giá, những
phóng bút bình luận sâu sắc của người bạn văn Trung Hiếu và đàn anh Vũ
Khuê, khiến không khí trên trang nhà chúng tôi chẳng khác gì cuốn nguyệt
san mà anh em đã chung sức thực hiện cách đây 38 năm.
Khối lượng xử lý dữ liệu cần chính xác của hàng ngàn vận động viên làm
tôi không có thì giờ theo dõi một cái tin rất “hot” ở VN, là bác sĩ rút ống thở
của người mẹ đang bị covid để dùng máy đó cứu sản phụ chuẩn bị sinh đôi.
Nghe là biết là tin vịt; oái ăm thay, một phó tổng biên tập tờ báo lớn của VN
là người đầu tiên tích cực loan truyền cái tin mang hơi hướng tuyên truyền
rẻ tiền này. Lòng thầm cười, phải chi trong các bản tường thuật của mình
mà thêm thắt vô những chi tiết như các võ sĩ tập luyện dưới ánh đèn đom
đóm vì không có điện, hoặc nung gạch quấn quanh người để luyện công
hay các lực sĩ chạy bộ Châu Phi đoạt huy chương vàng nhờ chạy trên củi
đang đốt trong rừng. v.v... Có lẽ, đã tăng thêm số lượng độc giả.
Nói vui vậy thôi chứ 17 ngày tường thuật vẫn còn thiếu nhiều lắm; những
mục thể thao dưới nước như chèo thuyền, nhảy cầu, thủy cầu, bơi nghệ
thuật mà những nàng tiên cá của Nhật đã cố gắng. Lực bất tòng tâm.
Đâu đó trong các bài viết của tôi, bạn sẽ thấy có những từ ngữ xưa cũ, như
“Lực sĩ” thay cho Vận động viên; “Túc cầu” thay cho bóng đá; “Vũ cầu”
thay cho cầu lông, v.v… chẳng qua là muốn cái tiếng Việt phong phú một
thời quen thuộc với chúng tôi đừng mai một.
Cạnh bàn phím, tôi để cái đồng hồ Orient được chế tạo đúng vào Olympic
Tokyo 1964, để mỗi lần viết, nhớ lại nỗ lực của các nhà thể thao tiền bối,
trong đó có đoàn Việt Nam; trong hoàn cảnh chiến tranh khó khăn, thiếu
thốn cơ sở vật chất, lúc đó vẫn đại diện cho 1 nước VN để góp mặt với thế
giới. Nghĩ tới để nhắc nhủ mình không bỏ cuộc.



Trong buổi họp hàng tuần của công ty, ngay sau hôm khai mạc Olympic,
ông chủ tịch muốn các nhân viên nói thử cái suy nghĩ của mình về vấn đề tổ
chức Olympic vào lúc này có hợp lý hay không?
Tôi lên tiếng tán đồng việc tổ chức vì nói lên tinh thần không ngại khó của
người Nhật; Nó cũng giống như công việc của công ty vậy thôi. Thế giới sẽ
đánh giá Olympic này như khách hàng đánh giá tinh thần làm việc của
chúng ta.
Những con số sau đây sẽ nói lên tất cả: có 436 người bị dương tính trên
tổng số 42.000 thành viên Olympic nhập cảnh và thành viên bản xứ (1%).
Trong đó chỉ có 32 vận động viên trong làng thế vận xét nghiệm dương tính
trên 11.000 lực sĩ; tỉ lệ gần 0,3.% không ca nặng.
Do đó, khi đoàn lực sĩ đại diện cho các quốc gia một lần nữa, cầm quốc kỳ
tiến vào sân vận động, sau đó là những thước phim quay lại hoạt động thi
đấu suốt 2 tuần qua, thì mọi người đã thực cảm Thế vận hội Đông Kinh kết
thúc thành công.
Ánh sáng chan hòa tạo thành ngũ luân Olympic với sự trình diễn sống động
của ban nhạc Tokyo Ska Paradise Orchestra và DJ đẳng cấp thế giới
Matsunaga cùng nữ ca sĩ Mirei với những ca khúc thời Olympic 1964 được
làm mới lại khiến người ta có cảm giác quá khứ thật gần với hiện tại.
Các vận động viên Marathon Nam Nữ đoạt huy chương được vinh dự nhận
huy chương ngay tại lễ bế mạc. Kennya nhận một lúc 2 huy chương vàng,
quốc ca được cử 2 lần tại buổi lễ trang trọng này.
Tiếng trống đại được nghệ sĩ Sato đánh lên bắt đầu cho một hoạt cảnh truy
điệu; kế tiếp là những điệu ca cổ, vũ điệu truyền thống của các khu vực trên
nước Nhật được giới thiệu cho khán giả trên toàn thế giới thưởng lãm văn
hóa Phù Tang. Vận động viên chung quanh khán đài cũng múa tay hoa chân
hòa thành một với nghệ sĩ.
Cờ Olympic được hạ kỳ với giọng hát Opera cao vút của nghệ sĩ Okamoto
Tomotaka; để trao cho Quốc gia tổ chức lần 33 được xướng tên Pháp Quốc.
Dàn nhạc giao hưởng Paris trỗi bản quốc ca; Một số đoạn video giới thiệu
nơi diễn ra Thế vận 2024 với những cảnh đẹp tuyệt trần.
Dòng chữ ARIGATO hiện lên chấm dứt sự kiện có một không hai trong lịch
sử Olympic.
Trong những ngày thi đấu, các vận động viên đã không ngớt bày tỏ sự biết
ơn BTC đã cố gắng giúp họ đầy đủ điều kiện tranh tài đỉnh cao. Giống như
thế, tôi cũng xin Cảm tạ những độc giả gần cũng như rất xa, mới quen cũng
như thâm giao; không có sự khích lệ từ những bằng hữu này chắc chắn tôi



cũng thể tạo được kỷ lục phóng sự dài như chạy Marathon trong thời gian
qua. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt với tôi, lễ bổn mạng thánh Đa
Minh, vị thánh phù trợ cho tôi hơn 60 năm cuộc đời.
Để kết thúc bào viết, tôi muốn dùng câu nói của vị thủ tướng Nhật trước
những áp lực đầy sóng gió từng đòi ông phải khai tử “Ngũ Luân Tokyo”.
- Nếu hủy bỏ thì là điều quá đơn giản và dễ dàng!
Sayonara... Revoir Paris 2024



 

Những Câu Chuyện Bên lề hậu Thế vận hội
Hình ảnh các võ sĩ Không thủ Đạo Nhật Bản đoạt huy chương

Olympic được truyền tải khá nhiều vì “Kakkoii”, hảo phong cách. Tuy
nhiên cái tư thế “Seiza” (chính tọa) của nữ võ sĩ huy chương vàng nội dung
đi quyền Sandra Sanchez (Tây Ban Nha) lúc chào võ sư huấn luyện bên võ
sĩ Shimizu (HCB) mới tôn vinh cái tinh thần khiêm nhượng cao đẹp của
môn võ này.
Sau khi tuyên bố là người chiến thắng và trước khi xuống đài, Sanchez đã
đi về phía huấn luyện viên Furukawa của đối phương, cô ngồi chính tọa (正
座  là cách ngồi trang trọng trong tư thế quỳ) để kính lễ trước khi rời sàn
đấu.
Hình ảnh này sau khi truyền tải trên Twitter đã được mọi người tán thưởng,
trong đó không ít người Nhật đã thốt lên: "Nhật Bản hơn cả Nhật Bản!
"Không thể không cảm ơn!" "và" Đây mới là nét đẹp võ thuật."

Tiền thưởng khủng.
Minobe Kazuyasu (34 tuổi), thủ lãnh đội kiếm thuật Phù Tang, người

đã giúp cho nước chủ nhà giành huy chương vàng đầu tiên môn đấu kiếm
nam ở Thế vận hội Tokyo, đã nhận được phần quà khủng từ các nhà tài trợ
công ty Nexus, nơi anh trực thuộc.
Khi chủ tịch Hoshino trao bì thư thưởng to gấp đôi bình thường và nói nhỏ
gì đó với anh, thấy anh chợt ôm miệng đang che khẩu trang, gương mặt
thoát chút ngạc nhiên. Phóng viên hỏi thì Kiếm sĩ cho biết: Tôi đã được
tặng tới 100 triệu yên; thật là sốc. Đồng thời, anh nhận ra rằng phần thưởng
dành cho mình sẽ có tác động tích cực đến giới đấu kiếm trong tương lai.



“Tôi muốn nói với các đàn em của mình rằng bản thân đã từng có một ước
mơ như vậy khi được đóng một vai trò tích cực”.
Công ty Nexus phát triển kinh doanh giải trí như pachinko; cơ sở thể thao
"D'STATION" và nhà hàng. Chủ tịch Hoshino đã thành lập "Đội kiếm thuật
NEXUS" vào tháng 4 năm 2009, tập trung vào việc cải thiện và phát triển
tài năng của các thế hệ trẻ. Kenta Chida và Suguru Awaji, 2 kiếm sĩ giành
huy chương bạc tại nội dung đồng đội nam Olympic London 2012, cũng
thuộc về thời điểm đó.

◆ Tiền thưởng của nước chủ nhà
Tiền thưởng từ JOC (Ủy Ban Olympic Nhật Bản) dành cho các lực sĩ Nhật
đoạt huy chương: huy chương vàng là 5 triệu Yen, huy chương bạc là 2
triệu Yen và huy chương đồng là 1 triệu Yen, được miễn thuế.
Một số bộ môn có tiền thưởng đặc biệt nhận trực tiếp từ Hiệp Hội bộ môn
đó, ví dụ Golf, Điền kinh chạy, nếu đoạt HCV là 20 triệu Yen, Vũ cầu, bóng
bàn, Karate là 10 triệu Yen; Tenis là 8 triệu Yen. Bóng chày 5 triệu Yen.
Các lực sĩ nhận huy chương còn có thể kiếm thêm từ quảng cáo; nếu là
HCV thì 1 quảng cáo khoảng 50 triệu Yen. Ví dụ như anh em nhu đạo nhà
Abe sẽ hốt 100 triệu ngon ơ.
Về Paralympic, các ưu đãi từ JPSA (Hiệp hội thể thao người khuyết tật
Nhật Bản) là 3 triệu yên cho huy chương vàng, 2 triệu yên cho huy chương
bạc và 1 triệu yên cho huy chương đồng, tất cả đều miễn thuế.
Các ưu đãi miễn thuế chỉ giới hạn tới mức 5 triệu Yen; trên mức đó sẽ bị
đóng thuế.

 



Thêm chuyện Bên lề
Olympic năm nay, ai cũng thấy Trung Quốc áp đảo thế giới bộ môn

bóng bàn; cứ tưởng môn này là quốc kỹ của họ. Chỉ trừ huy chương vàng
cặp đôi hỗn hợp lọt vào tay chủ nhà, còn lại tất cả các nội dung khác như
đơn nam, đơn nữ; đôi nam, đôi nữ; đồng đội nam, đồng đội nữ; TQ đều thu
tóm.
Nhưng 63 năm trước...

Ở thế vận hội Tokyo 1964, bóng bàn chưa được đưa vào nội dung thi
đấu. Tuy nhiên trước đó 6 năm, Á Vận Hội 1958 (Asian Games); Nhật Bản
với lợi thế đang đứng đầu thế giới về môn bóng bàn và là nước chủ nhà, đã
đưa môn thể thao này vào chương trình tranh tài để kiếm huy chương.

Tuy nhiên biến cố lớn xảy ra.
Đoàn thể thao Việt Nam đưa 4 bốn tay vợt: Mai Văn Hòa, Trần Cảnh

Được, Trần Văn Liễu và Lê Văn Tiết sang Nhật tham dự. Trong đó phải kể
đến danh thủ Mai văn Hòa từng thắng nhà vô địch Đông Dương (Thời
thuộc địa Pháp, 3 nước VN, Lào, Campuchia được gọi là Liên bang Đông
Dương) năm 15 tuổi. Huy chương vàng đơn nam Á Châu 2 năm liền (1953,
1954); HCV đôi nam Á Châu cùng tay vợt Trần cảnh Được (1953, 1957);
Huy chương vàng đồng đội nam Châu Á 1957.



Thế nhưng danh thủ Tanaka Toshiaki đang là đương kim vô địch thế giới.
Nhật Bản vẫn hy vọng vào HCV trước một Việt Nam bị xem là nước yếu.
Thật ra đoàn Việt Nam có tới 5 tuyển thủ, ngoài 4 vị kể trên còn có tay vợt
Nguyễn Kim Hằng. Để tuyển chọn người đi Á Vận Hội, Tổng cuộc bóng
bàn tổ chức thi đấu nhằm lấy 4 tuyển thủ có thành tích cao nhất. Lê văn Tiết
đang là vô địch quốc gia 1958, ưu tiên vé 1; 3 người giành thứ hạng cao
nhất trong cuộc thi đấu là Trần Cảnh Được, Trần Văn Liễu và Nguyễn Kim
Hằng được vào danh sách chính thức; Mai văn Hòa lọt sổ vì đứng thứ 5.
(Chứng tỏ tài năng bóng bàn VN lúc đó thật kinh khủng).
Tới ngày sắp đi thi đấu, ông xếp Tổng nha Thanh Niên (Cơ quan như Tổng
cục TDTT) không thấy tên Mai Văn Hòa áp lực tổng cuộc bóng bàn phải
đưa tuyển thủ Hòa vào
Theo hồi ký ông Đinh Văn Ngọc - Chủ tịch Tổng cuộc bóng bàn miền Nam
lúc đó kể lại: “Thế là sóng gió bùng lên. Tổng Nha tìm mọi cách ngăn cản
để đoàn tuyển thủ bóng bàn không được lên đường, nếu không có mặt Mai
Văn Hòa. Cuối cùng để tránh sự đổ vỡ, tôi khuyến cáo anh em trong ban
chấp hành tạm thời nhượng bộ, tuy nhiên danh nghĩa đi thi đấu của Mai
Văn Hòa là "vớt thêm" chứ không phải là do tuyển chọn".
"Khi có mặt đầy đủ tại Tokyo, ông Ngọc duyệt lại một lần nữa, cân nhắc
từng cá nhân từ tâm lý thi đấu, tài ba đến kinh nghiệm và phải còn ăn ý khi
đánh đôi. Nguyễn Kim Hằng tuy xếp cao hơn trong thi tuyển, nhưng về
kinh nghiệm quốc tế bị nhận xét là yếu hơn nhiều so với Mai Văn Hòa. Thế
là ông Ngọc bàn với thủ quân Chu Văn Sáng, thay vì ý định trước là chọn
ông Hằng thì để ông Hòa đánh chính thức. Quyết định này bị ông Hằng
phản ứng rất mạnh, nhưng “Vì danh dự của đất nước, tôi vẫn giữ nguyên
quyết định mới này” (Trích trong bài báo TN)
Thế là VN với bốn tay vợt nói trên đã thắng lần lượt trước Philippines 5-1,
Đài Loan 5-1, Iran 5-2, Hong Kong 5-1 và Nam Hàn 5-2. Hồi đó giải đồng
đội đánh theo thể thức 9 trận đơn với mỗi bên 3 tuyển thủ đấu chéo nhau,
bên nào thắng trước 5 trận là chiến thắng. Đặc biệt danh thủ Lê văn Tiết chỉ
để thua 1 trận duy nhất trong 14 trận.

Chung kết, VN đưa ra 3 tuyển thủ Hòa, Tiết, Được trong khi đội
Nhật cũng tung ra thành phần mạnh nhất của mình gồm đương kim vô địch
thế giới Tanaka, cựu vô địch thế giới nhiều năm liền Ogimura, và cây vợt số
hai của Nhật lúc đó là Tsunoda. Nhật nắm chắc phần thắng vì trước đó một
năm, tại giải vô địch thế giới ở Thụy Điển, đội Nhật đã hạ VN 5-3. Vì vậy,



Liên đoàn Bóng bàn Nhật mời Hoàng thái tử Nhật tới dự khán và theo kế
hoạch sẽ trao HCV.

Trận đầu, Mai văn Hòa thắng Tsunoda 2-1. Trận 2, Ogimura gỡ hòa
bằng chiến thắng 2-0 trước Trần cảnh Được. Trận thứ ba Lê văn Tiết hạ
Tanaka 2-0. Trận 4, Ogimura hạ Hòa 2-1. Trận thứ năm, Tiết hạ Tsunoda 2-
0. Trận thứ sáu Được hạ Tanaka 2-0; dẫn trước 4-2. Không thể để hạ gục
dưới tay vợt VN, đại cao thủ Ogimura thắng Tiết 2-1. Trận thứ tám, vô địch
thế giới 1958 Tanaka gặp vô địch Á Châu 1954 Hòa với hy vọng thắng trận
này để gỡ hòa 4-4 cho chủ nhà, sau đó trận quyết định sẽ diễn ra giữa Được
và Tsunoda. Tuy nhiên, với lối chơi công thủ xuất thần, Hòa đã xuất sắc hạ
Tanaka 21/17, 21/18. Đội VN đoạt huy chương vàng trong nước mắt của
các đối thủ.

Chưa hết, trong trận chung kết đôi nam sau đó; cặp Hòa – Được đã
hạ cặp của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) để lấy thêm huy chương vàng
thứ hai và cặp Tiết- Liễu đoạt được huy chương đồng.
       Bạn hỏi tôi nếu lúc đó có Trung quốc tham dự thì sao? Chắc chắn là họ
cũng không có cửa đoạt HCV của Việt Nam. Vì 1 năm sau đó ở giải vô địch
thế giới 1959, Việt Nam đồng hạng 3 với Trung Quốc (trong khi Nhật Bản
vô địch).
 



Masaka!
Tựa đề bài viết này mang ý nghĩa gì? quân ta ở Nhật thì không cần

giải thích, tôi chỉ muốn trả lời cho những người... hay hỏi, quan tâm sống ở
các nước “ngoại biên”.
Nó là một từ ngữ mang cả 2 ý nghĩa “tiêu cực” cũng như “tích cực”, biểu lộ
một thái độ ngạc nhiên không ngờ:
“Trời ơi, vậy sao?” 
“Thiệt không cha? 
“Đừng ....giỡn”, 
“Cái gì!!!!!”  
vân vân và vân vân. 
Tôi viết những giòng chữ này và đặt ngay tựa đề “Masaka” khi đọc được
bài tường thuật của Nguyễn Huy bắt đầu bằng hàng chữ “Trời đất, quỷ thần
ơi!”? 
Các chi tiết “masaka” này thế nào thì xin quân ta theo dõi những bài tường
trình của Nguyễn Huy thì sẽ rõ, chỉ thêm chút chút gia vị để “đủ vị ngọt bùi
thơm béo bổ”.
Tối hôm qua (26/7, 10 giờ), sau khi theo dõi trận bóng chuyền Nam giữa
Nhật và Canada mà Nhật thắng khá xít xao, tuyển thủ bóng bàn xinh đẹp
Ishikawa (đơn) đã thắng Thái Lan để bước vào vòng trong và những bản tin
thông báo mưa huy chương của các bộ môn Judo, Thể Thao Dụng Cụ,
Trượt xà ngang.....tới tấp bay về và “đất nước tôi” đang là quốc gia dẫn đầu
bảng, lòng rất vui nhưng thành thật mà nói là vẫn còn khá âu lo cho những
ngày gian nan trước mặt.
Đang chuẩn bị vì sắp đến giờ “gà phải lên chuồng” thì cô con gái đi làm về
bước vào nhà 
“Bố, Nippon katta yo”. (Nhật thắng rồi)!
Tôi ngớ mặt, cô bật cái TV lên rồi nói: 
“Con xem trên xe điện, “mới tức thời đây mà bố”,
Bật vội cái TV thì thấy cả hai cặp đôi “mồm bịt kín” đang kể lại nỗi niềm
trước ống kính khi thắng “nước lạ” xít sao, một điều mà “Trời đất quỷ thần
ơi”, không ai ngờ tới.
Đúng là “Masaka”!
       Cả hai đều cư ngụ tại thành phố Iwata, tỉnh Shizuoka. Mizutani hơn Ito
12 tuổi, gọi nhau là “san” và “ chằng” kèm tên, còn quân ta thì chú cháu
cũng được và anh em cũng chả sao. 



Gần nhà, học cùng trường, luyện chung từ thuở nhỏ tại lò "Toyota Town
Sports Boy Scouts" mà chủ lò là ông Nobuo 61 tuổi (bố của Mizutani).
Trong một buổi tối khi trong phòng tập, lúc cả 2 hai đang tập, một cuộc
phỏng vấn trên truyền hình và phóng viên đài này đã "dự đoán" rằng
Mizutani có thể trở thành một tuyển thủ Olympic trong tương lai, còn Ito thì
chưa nhắc đến vì thấy Ito còn “ranh con” quá, Mizutani còn cõng Ito chạy
vòng vòng quanh nhà. Vào thời điểm đó, không ai nghĩ rằng cả hai sẽ cùng
nhau đánh đôi tại một Thế vận hội được tổ chức trên ngay quê hương của
mình với tư cách cặp đôi Nam-nữ. Chuyện cặp đôi này mới được chấp nhận
lần đầu tiên ở Olympyc Tokyo 2020.
Mizutani thuận tay trái và Ito thuận tay phải. Một sự cân bằng quá đẹp, tận
dụng sức “công” của Ito, còn Mizutani bọc hậu “thủ và đỡ”, lâu lâu vỗ vai
an ủi 
“Bình tĩnh, bình tĩnh”. 
Đây quả là sự liên kết tuyệt vời giữa cặp đôi. Mối quan hệ tin tưởng lẫn
nhau của cặp đôi cách nhau 12 tuổi được gọi là "Jun" và "Mima" đã được
vun đắp từ 
“thưở còn thơ 
“ngày 2 buổi đến trường 
“yêu takkyu qua từng đường bóng đẹp” (卓球 – bóng bàn)
rồi thời gian cứ thế mà trôi và hôm qua (26/7) đã vang vang tiếng cười,
ngạo nghễ và tự hào không trong ngoặc kép. 
Ở tứ kết, cặp đôi này đã thắng cặp đôi của Đức thật là “girigiri” (xít sao)
vào trận thứ 7. Sang trận bán kết, Ito đã thể hiện sức mạnh của mình sau khi
thắng đẹp Đài Loan.
Bước sang trận chung kết mà đối thủ là kẻ thù “không đội trời chung”: Xu
Xin và Liu Shiwen (Trung Quốc) mà cả hai đã thua bốn lần trong quá khứ
kể từ năm 2019 trong các giải bóng bàn khác. Chi tiết hồi hộp, cảm động ra
sao thì xin quân ta theo dõi phần tường trình của Nguyễn Huy, tôi không
nhắc lại. 
       Hôm nay, Mizutani và Ito, cả hai sẽ bước vào vòng đấu cá nhân cùng
các tuyển thủ của các bộ môn khác.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------
Tình hình vẫn căng cứng, nặng trĩu âu lo vì con
số lây nhiễm cô vi 19 càng ngày càng tăng,
chưa thấy sự thuyên giảm và những đối sách

được liên tiếp đặt ra nhưng 
“tạm để chuyện đó qua một bên, 
tạm quên những căng cứng, âu sầu”
vì mình đang tận hưởng một mũi vaccin không....phản ứng phụ mà còn cảm
thấy “phấn chấn” hơn vì những “masaka”, “kỳ tích”. 
Từ giờ trở đi cho đến ngày bế mạc, mỗi sáng khi thức dậy, tôi vẫn mong
cho ngày nào tôi cũng được nói chữ “Masaka” và con số trong bảng thành
tích mỗi ngày mỗi
“Tăng lên ta cứ tăng lên”
“Ngày nào ta cũng tiến lên...hàng đầu!”
Ước mơ đâu có gì là ...quá đáng? Chỉ mơ thôi mà, thông cảm nhé quân ta!

Nippon! Gambare. (Nhật Bản-Cố gắng lên)
 
Vũ Đăng Khuê
(thơ....tình viết vội)
 



MASAKA! (tập 2)
“Nó là một từ ngữ mang cả 2 ý nghĩa “tiêu cực” cũng như “tích

cực”, biểu lộ một thái độ ngạc nhiên không ngờ:
“Trời ơi, vậy sao?”
“Thiệt không cha?
“Đừng ....giỡn”,
“Cái gì!!!!!”
vân vân và vân vân.”

Trên đây là giải nghĩa dí dỏm, dễ hiểu của anh VĐK về chữ
MASAKA trên FB hôm qua. (武永 久英 | Facebook)
Hôm nay là bài viết liên quan đến MASAKA theo một ngữ cảnh khác, khi
mà cả nước Nhật và tất cả những người yêu chuộng bộ môn thể dục dụng
cụ trên thế giới nhìn thấy lực sĩ Uchimura Kohei nằm sóng soài sau khi rơi
từ xà đơn trong ngày ra quân đầu tiên 24/7/2021 tại Olympic Tokyo 2020.

Với 7 huy chương vàng, bạc liên tiếp tại 3 thế vận hội Peking,
London và Rio De Janeiro, 19 huy chương vàng, bạc, đồng cho bộ môn
TDDC cá nhân toàn năng nam trong 6 lần liên tiếp tại Giải vô địch đại hội
thể dục nghệ thuật thế giới, xướng ngôn viên gọi anh là KING Uchimura
khi xuất hiện trước giá xà đơn để bắt đầu nội dung thi đấu mà tất cả thế giới
đang dồn mọi kỳ vọng. Trong 3 vòng xoay với kỹ xảo nhào lộn
Bretschneider thành công đầu tiên, anh đã làm mọi người vững tin hơn, và
cũng khiến cho đấu trường không quan khách càng im lặng hơn để tập
trung vào những tuyệt chiêu sẽ lần lượt được VUA thi triển. Tuy nhiên chỉ
vài giây sau đó, trong tư thế rời xà để vặn mình nhào lộn và đúng vào lúc
tráo tay nắm lại thì hình như tất cả người xem lúc đó, cũng như đọc tin sau
này đều thốt lên: MASAKA!

Chỉ sau 25 giây, Vua Uchimura đã bị vuột tay nằm dài trên nệm lót.
Dù đã gắng gượng tiếp tục thi đấu, nhưng tổng điểm 13,886 không đủ cho
Uchimura lọt vào top 8 là điều kiện cần thiết để giành quyền đi tiếp. Niềm
tự hào của Nhật Bản và hình mẫu lý tưởng của TDDC thế giới đã thua ngay
trên sân nhà! Triều đại Uchimura coi như chấm dứt. “Tôi thất vọng với
chính mình khi đã không còn năng lực để phát huy kết quả tập luyện. Tất cả
là lỗi của tôi.”, Uchimura đã tâm sự như thế trước ống kính truyền hình sau
phút thi đấu.
25 năm tập luyện trong nghề, Uchimura đã hiểu những điều chưa hiểu, làm
được những điều chưa ai làm được, những khám phá đó chính là nhiên liệu
đổ thêm vào bầu lửa đam mê để anh tiến bước vào vinh quang. Năm 6 tuổi,



khi nhìn thấy các bạn bè lớp 1 của mình đều tung chân vắt người qua được
xà đơn, cậu bé Kohei đã âm thầm đau khổ vì không làm được. Sau đó là
những buổi tự mình khổ luyện cho đến khi làm được như bạn bè trang lứa,
Uchimura đã mừng rỡ, chạy quanh nhà thi đấu loan báo cho cả trường biết.
Hơn 20 năm sau, tại lễ trao giải huy chương vàng thế vận hội Rio de
janeiro, Uchimura cho biết niềm vui lớn nhất của cuộc đời mình vẫn là khi
vắt người được trên xà đơn lần đầu tiên vào thời thơ ấu đó. Phát biểu này
của VUA đã làm nên một cơn sốt cho bộ môn TDDC trên mọi sân trường.

Sau đó, chấn thương mắt cá chân tại vòng loại giải vô địch thế giới
năm 2017, cũng như hơn 100 mủi tiêm đặc trị cho chứng đau vai mãn tính
phát bệnh từ tháng 4, 2019 là một trong những nguyên nhân đã khiến anh
rời bỏ nội dung toàn năng để chỉ tập trung vào sở trường xà đơn. “Tôi thất
bại ở kỹ thuật mà chưa lần nào mình thất bại trong đời. Tập luyện như vậy
mà vẫn nhiều điều chưa biết. Thể thao chẳng có gì khác, ngoài sự thú vị của
nó.”

Sau phần thi đấu của mình, Uchimura vẫn tiếp tục theo dõi các vận
động viên đàn em Nhật Bản mà anh đặt nhiều kỳ vọng đang hết sức cố gắng
vượt qua các đối thủ nặng ký ở nội dung đồng đội để cuối cùng đoạt được
huy chương bạc sau đó. “Vai chính thuộc về các em, và tôi xem như đã hết
thời”, lời nói ủy thác lại thế hệ trẻ khiến mọi người nghĩ rằng Uchimura sẽ
tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, cho dù thất bại thật đau lòng, vẫn với nụ
cười nhẹ cố hữu, “cựu hoàng” tâm sự: “Tôi chưa suy nghĩ là khi nào mình
sẽ giải nghệ, không chừng là sẽ không bao giờ giải nghệ. Bởi lẽ tôi yêu bộ
môn này. Và cho đến giờ phút hiện tại, tôi lại biết là mình vẫn chưa biết
nhiều về nó.”: MASAKA! . Xin gửi tặng anh một huy chương cho câu nói
thẳm sâu triết lý. Olympic là nơi kiến tạo những đỉnh cao thể chất để thế
giới từng bước thấu hiểu sự hữu hạn của loài người.

 
(ảnh 1: UCHIMURA Kohei bị rớt: MASAKA!; ảnh 2: khoảnh khắc vuột
tay khỏi xà. Nguồn: NHK và Internet)



              
Cơn sốt オリパラ！(Oly-Para)

Trong cái không khí dầy đặc cô-vi 19 với số lây nhiễm tăng nhanh
chóng mặt, chính phủ Nhật đang dự định đưa ra những “tình trạng khẩn
trương” với nội dung “khẩn trương” hơn những lần trước, có thể là
“lockdown” đúng nghĩa, không được ra khỏi nhà ngoại trừ những trường
hợp tối cần thiết không đi không được, để giới hạn tối đa sự xâm nhập của
cái quân cô vi Vũ Hán ra khỏi đời sống hàng ngày, nhưng sẽ không có
những cảnh “ngăn sông cấm chợ”, chỉ thị lúng túng đầu voi đua chuột, treo
gọi trương cờ tổ quốc để …nêu cao tinh thần chống giặc covid của các ông,
các bà đầu não xứ Đông Lào.
Đây đó đầy rẫy những lời kêu gọi “hãy ngừng ngay Olympic”. Chuyện
cũng chả có gì là khó hiểu và tôi biết, mọi người đều biết. Quyết định “tiếp”
hay “dừng” là chuyện của…. người ta.
Nhưng “Dừng” thì buồn, mất hẳn cái thú chờ và đợi từng giờ, từng ngày
được thấy bảng thành tích mỗi lúc một dài, được nghe kể những “masaka”
và “sasuga” qua màn ảnh nhỏ, qua những bài tường thuật đầy tính “kiếm
hiệp” nổi đình nổi đám của Nguyễn Huy.
Mà chắc là không có chuyện “dừng” đó đâu, ít ra là cho đến cái Oly này sẽ
chấm dứt vào ngày 8/8, chỉ lo cho cái Para sau đó bắt đầu từ ngày 25/8, nếu
phải “dừng” thì tội cho những tuyển thủ khuyết tật đang cố gắng miệt mài
tập luyện sau những tháng năm đợi chờ vất vả. 
Tạm gác chuyện “tiêu cực” qua một bên, ta linh tinh sang chuyện khác. 
Quan sát toàn cảnh cho đến ngày hôm nay (31/7) thì “Masaka” cũng nhiều
và “Sasuga” cũng không thiếu, bạn ta có thể tìm thấy tất cả qua phần tường
thuật của Nguyễn Huy, chỉ xin góp mặt vài hàng lăng nhăng trong khi cả
nước lên cơn sốt về dịch bệnh, về lũ lụt.
 



Dấu hiệu chữ “K”!

Màn trình diễn của Takefusa Kubo (20 tuổi, Real Madrid), người ghi
bàn thắng cuối cùng trong trận đấu Nhật Bản - Nam Phi ở giải bóng đá nam
Olympic Tokyo lần thứ nhất diễn ra vào ngày 22/7 vừa qua, đã trở thành
chủ đề nóng bỏng mà ngôn ngữ bây giờ gọi là đầy “ấn tượng”. Thế thì ý
nghĩa hình chữ "K" là gì thế nhỉ?
Khi nhận banh từ bên phải vòng cấm ở phút 26 của hiệp hai đang hòa 0-0,
Kubo lách qua lách lại và dứt bằng chân trái, thủ môn Nam Phi đã tung cả
người lên để “vồ” lấy banh tưởng như đã dính chặt như bao lần trước nhưng
quả bóng bật vào xà ngang tung lưới. Kubo hét lên và chạy đến hàng ghế
của Nhật đưa dấu 2 tay trông như chữ "K".

Ngay sau đó, Những câu hỏi như “K là gì?” là “Tên viết tắt của
Kubo?” tiếp tục xuất hiện trên các mạng xã hội và trở thành chủ đề nóng
bỏng.
Nói về các dấu hiệu, thì chắc ai cũng còn nhớ "Vũ điệu Kazu" của FW
Kazuyoshi Miura rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Hậu vệ Yuto Nagatomo của đội
tuyển quốc gia Nhật Bản với màn cúi đầu (ojigiお辞儀), của Okazaki và
Honda với cái (keirei) 敬礼 rất Nhật Bản trong các trận trên sân mỗi lần
tung lưới.
Kubo cũng từng khoe dáng chữ "K" này vào tháng 7 năm ngoái sau khi ghi
bàn thắng vào lưới Levante. Kota Yamada (22 tuổi) một đồng môn từ thời
J1 Yokohama F. Marinos, đã giải thích: “sau bàn thắng trong trận giao hữu
với Jamaica vào ngày 12 tháng 6 năm nay tôi có hỏi thì Kubo trả lời: “Đó
là tên viết tắt của tao”, còn bây giờ có ý nghĩa gì không thì không biết.
       Tuy nhiên, lần theo manh mối để tìm thêm ra sự thật của báo Mainichi,
thì dấu hiệu chữ “K” lại mang một ý nghĩa khác, là một lời hứa của một cầu
thủ túc cầu với một cô gái trẻ mà cuộc đời đang dần bước vào giai đoạn
cuối, chỉ chờ lúc ra đi.



Năm 2017, một cô gái ở thành phố Hiratsuka, tỉnh Kanagawa, được chẩn
đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối khi mới 12 tuổi. 
Tên cô là Karen Sugiyama. Bố là Taichi (44 tuổi). Cả bố và con đều là fan
hâm mộ của câu lạc bộ J League, Shonan. Trong số đó có DF Maya
Yoshida (Sampdoria) là thủ quân của Olympic Tokyo, cựu đội tuyển quốc
gia Nhật Bản FW Yoshito Okubo (Se Osaka) và tiền vệ Keisuke Honda
cũng đã thường xuyên liên lạc thăm hỏi Karen.
Ngày 31/5/2018, vào ngày công bố tên tuổi của đội tuyển quốc gia Nhật
Bản, Yoshida tình cờ gặp ông TaiIchi (bố của Karen) và đã đến thăm Karen,
lúc đó Yoshida đã hứa với Karen là sẽ thực hiện tư thế chữ “K” (chữ đầu
của Karen) nếu mình tung lưới. Nhật Bản tuy đã lọt vào top 16 tại World
Cup Nga năm đó, nhưng Yoshida và đã không thể tạo dáng "K". 
Đáng tiếc nhưng không đáng buồn vì hôm qua (31/7) thì Nhật đã vào bán
kết và sau 53 năm chờ đợi với màn thắng bằng bàn đá luân lưu căng thẳng
với đội Tân Tây Lan.

Nói tóm lại thì Truyền thuyết nào cũng được, mong nhất là Kubo và
Yoshida hai người “dính dáng” đến chữ “K” sẽ tạo nên nhiều kỳ tích trong
trận gặp Tây Ban Nha vài ngày tới và mong tới luôn chuyện Nhật Bản sẽ
được đứng trên bục, tự tay mình lấy huân chương trong cái “mâm” đựng
medal và tự tay đeo cho đồng đội của mình.
 
Gia nhập bộ đội!

Gia nhập làng “bộ đội”

       Chắc hẳn quân ta còn nhớ chuyện một anh chàng tuyển thủ xứ Uganda
Julius Ssekitoleko đến Nhật, vài ngày sau bị nhiễm dương tính cô vi và
bị cách ly ở một khách sạn thuộc thị xã Izumisano, Osaka. Ngày 16/7 anh

https://www.afpbb.com/search?fulltext=Julius%20Ssekitoleko&category%5B%5D=AFPBB%3E%E8%A8%98%E4%BA%8B&category%5B%5D=%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97&category%5B%5D=%E4%BA%94%E8%BC%AA


đã ra đi để lại lời ước nguyện: “Tôi muốn ăn, muốn thở, muốn sống ở Nhật
chứ Uganda khổ lắm”. 
Bốn ngày sau (20 tháng 7), cảnh sát đã tìm thấy anh tại Mie, nơi có một số
người Uganda cư ngụ. Đưa anh về lại Tokyo, anh xin tị nạn nhưng lại đổi ý
sau khi gặp trưởng đoàn tuyển thủ.
Về lại xứ Uganda ngày 21/7 thì lại bị giam giữ 5 ngày, và hiện anh đang
được tạm phóng thích sau khi trả được gia đình bảo đảm, vì nhà chức trách
nghi anh không phải là tuyển thủ, nhưng “vận động” sao đó để được qua
Nhật Bản gia nhập “bộ đội” tìm đất sống.
Tội nghiệp anh ghê, thông cảm anh lắm.

Nihon ga daisuki!
       Anastasia Baxis, một phóng viên của đài truyền hình công cộng Canada
"CBC Sports", 
nguyên là một cựu tuyển thủ trượt băng tốc độ đã tham gia Thế vận hội mùa
đông Vancouver (Canada, 2010) và Sochi (Nga, 2014).
Ngày 27/7, Cô đã làm một clip video trên tay cầm cái Onigiri (cơm nắm)
khoe thiên hạ. Trịnh trọng như thuật uống trà, cô chầm chậm kéo lên, kéo
xuống, kéo ngang và mở nhưng rồi cô…..chau mặt vì miếng rong biển bọc
quanh cục cơm nắm rách bương, không nguyên vẹn hình hài. Cô gào lên:
“không phải, không phải là onigiri “hình bóng” cũ của tôi”, có nghĩa là
cô…. thất bại. Cô kêu cứu: “Làm ơn giúp tôi để làm sao mà bóc”. Hình ảnh
này đã làm nước Nhật lên cơn sốt, 600,000 lượt xem và hơn 300 lời giúp ý
bằng tiếng Anh lẫn tiếng Nhật.
Hai ngày sau, ngày 29, cô “phục thù” lại làm thêm một clip video nữa. Cô
từ từ bóc “từng bước từng bước thầm” theo sự chỉ dẫn của mọi người và cô
đã đi đến đích, miếng rong biển bọc quanh thẳng hàng thẳng lối. Cô gào lên
“Thành công, đại thành công”, 
“Cảm ơn những người bạn tuyệt vời Nhật Bản. Tôi thích Nhật Bản vô cùng
tận”.
Nippon ga daisuki!



Cô giỏi ghê!

Thất bại

Thành công!
 
Yoroshiku onegaishimasu!

Từ ngữ này có rất nhiều nghĩa: nó có thể là một lời thăm hỏi, gửi
gấm, khẩn khoản, van xin, trao thân gửi phận….được dùng tùy theo từng
trường hợp. Quân ta có nhớ một bộ phim kịch nhiều tập Nhật Bản nổi tiếng
có tên 『101回目のプロポーズ』（Hyukkai me no propose）tạm dịch là
“Lần cầu hôn thứ 101” với hai vai chính là Asano Atsuko và Takeda
Matsuya được chiếu liên tục trên đài số 8 từ tháng 7 đến tháng 9/1991.
Chuyện kể lại là: Sau 100 lần liên tiếp khẩn khoản mà chàng đã thất bại khi
ngỏ lời cầu hôn “kekkon shite kudasai” với nàng vì nàng cứ nhẩn nhơ “kẹt
chút chút” với một vài mối tình khác, mãi đến lần 101 chàng mới thành
công khi được nàng nghẹn ngào đáp lại: “Yoroshiku Onegaishimasu”.
Chàng đã trao nàng chiếc nhẫn cưới cầu hôn chỉ là cái bù lon mà chàng nhặt
được trên đường.



Lần cầu hôn thứ 101

Chiếc nhẫn bên đường!
Đó chỉ là chuyện phim ướt át đầy hư cấu. Chuyện kể sau đây không tình tứ
như phim kịch nhưng “điểm nhấn” của câu chuyện là: 

“Những đường kiếm tuy bại nhưng ….có hậu”



!
“Kekkon Shite Kudasai”

“Yoroshiku Onegaishimasu”
Trong một trận đấu của Thế vận hội Tokyo (Thế vận hội Olympic)

diễn ra vào ngày 26-7, Tuyển thủ Perez Maurice (36) đã thua Anna Marlton
của Hungary với tỷ số 12-15 trong môn kiếm….mà cứ chạm vào người thì
đèn xanh hay đèn đỏ bật sáng. Khi được phỏng vấn sau trận đấu, ông huấn
luyện viên Saused (52) đã âm thầm xuất hiện sau lưng, quỳ gối với một
mảnh giấy lớn viết tay bằng tiếng Tây Ban Nha: “Kekkon shite kudasai”
(Làm ơn cho kẻ này được nâng khăn sửa túi!)"
Người phóng viên bảo cô nhìn phía đằng sau, cô quay lại… tròn mắt vui
sướng và…. thốt lên “yoroshiku onegaishimasu”, nghĩa là chấp nhận lời
cầu hôn từ huấn luyện viên Lucas Guillermo Saused, họ đã trao nhau một
nụ hôn rất “nồng nàn” dù phải qua “miếng vải” “bịt mồm” thay cho cái bù
lon trong phim ảnh! 
Ông Huấn luyện viên này đã theo cô cả mười mấy năm trước, đã từng bị cô
“chối từ” vì “em” còn quá trẻ, nhưng ông vẫn kiên trì luyện tập cho cô và
theo đuổi thực hiện ước nguyện của mình cho bằng được. 



Thực ra, cũng có rất nhiều chuyện tỏ tình, đáp ý tương tự nhiều lắm, nhưng
chuyện này đặc biệt được thiên hạ chú tâm vì chuyện diễn ra ngay trong
mùa dịch.
Thân chúc “hai mình sẽ có nhau mãi mãi”. 
---------------------
Đến đây đã oải. Xin chấm dứt chương trình ở đây sau một ngày đầy căng
thẳng chờ kết quả cho ngày mai, ngày mốt cũng ….tiếp tục căng thẳng.
Ước mơ
“Ta bước đi khắp phố khắp phường
Còn thấy huy chương trên màn ảnh nhỏ”

Nhật 17 vàng 5 bạc 8 đồng
Hẹn gặp lại bạn ta trong các bài viết….của Nguyễn Huy và Trung Hiếu!
 
Yoroshiku Onegaishimasu!
 
Vũ Đăng Khuê
 



Zannen! (Tiếc nuối)
       Sau lần giành huy chương bạc tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016, với
quyết tâm đứng hiên ngang lên bục, lần này Tokyo 2020 lại ngay trên sân
nhà, trong kỳ thi tiếp sức trao gậy 400m, quân ta đã ra quân đầy khí thế với
4 tuyển thủ có tốc độ nhanh nhất Nhật Bản. Shuhei Tada chạy đầu, thứ 2
Ryota Yamagata, thứ 3 Yoshihide Kiryu và thứ 4 Yuki Koike. 
Sau phát bắn báo hiệu, nhanh như chớp Shuhei đã lao như tên bắn, tiếng
phóng viên tường thuật dậy vang “Shuhei, Shuhei, Gambare”, Yamagata
tiến tới và rồi….tiếng phóng viên ngắt quãng “Maita, maita….Shitsukaku”
(Thôi chết, thất cách rồi) khiến toàn quân toàn dân Nhật Bản lặng người!
“Tại sao thế, thấy vẫn chạy mà”. Mọi người ngỡ ngàng khi thấy tuyển thủ
thứ 3, thứ tư ôm đầu dừng cuộc đấu.

Gậy không trao tận tay

Thôi tắt đèn làm lại



Màn hình chiếu đi chiếu lại thì thấy cây gậy đã không được “giao lưu” mặn
mà giữa lượt chạy của Tada và Yamagata và trận tranh hùng đã kết thúc
trong đau đớn ở “cự ly” 130m.
Theo luật định, chiếc gậy của môn điền kinh 400m, phải được giao cho
người chạy sau trong vòng 20m, Yamaken, người đã “kết thúc” trận chiến
thố lộ: “Tôi cần phải có thời gian để chấp nhận. Những gì đang diễn ra
trước mắt, liệu đây có phải là hiện thực?"
Yamaken nhìn lên bầu trời, và Tada cúi xuống tay lau nước mắt. Kiryu đặt
tay lên eo với khuôn mặt tiếc nuối, còn Koike ôm đầu. Tada lắc đầu, đôi
mắt đẫm nước mắt: "Tôi đã chuyển sai chiếc gậy. Tôi cũng không biết
nguyên nhân."
Sau trận thất bại, 4 tuyển thủ thẫn thờ từng bước, cúi gập đầu dưới ống kính
màn hình, nhưng họ vẫn nắm tay nhau, ôm nhau như thầm nói: “Mọi
chuyện đã xong, xếp bài làm lại”.
Tất cả các tay chạy tham gia cự ly 100 và 200 m đều phải trải qua nỗi nhục
nhã khi lần đầu tiên thua cuộc đua sau 93 năm. Không chỉ tốc độ mà thực tế
phũ phàng đã ập đến ở môn nước rút thế giới nhiều hy vọng của Nhật Bản.
5 năm, với ngàn lần tập luyện về cách trao và cách nhận nhưng đã tan thành
mây khói chỉ trong vòng 20m. Tada hay Yamaken đã phạm phải lỗi lầm
không thể tha thứ này? Đáng buồn hay đáng trách. Chắc có lẽ là cả 2?
Lại một lần nữa phải nhắc lại từ ngữ “Zannen”!
Nhưng không sao! Vì chúng tôi hiểu các em đã căng mình luyện tập, và
cũng sẽ có lần lập lại thành tích mà không chỉ các em mơ ước còn có toàn
thể quân dân quán chính.
気持ち切り替えて、日本頑張りましょう。
“Côn trùng gậm nhấm huy chương”



 
Miu Goto (20), người đã giành huy chương vàng môn bóng mềm nữ

tại Thế vận hội Tokyo, đã có chuyến “báo cáo” tới Tòa thị chính địa phương
Nagoya vào ngày 4/8. Mặt đối mặt, thị trưởng Kawamura đã có buổi
chuyện trò khá thân mật với Miu Goto cùng các bá quan văn võ. Giữa
chừng, hình như để tìm cảm giác, thị trưởng Kawamura đã yêu cầu tuyển
thủ Mio đeo vào cổ mình, cái huy chương đáng giá ngàn vàng mà cô đã
nhận. Trong “ngạo nghễ tự hào”, ông Kawamura đã cầm và đưa vào miệng
mình cắn thử, chuyện này thì rất thường tình với các tuyển thủ, nhưng đã là
một hành động khiến thị xã Kawamura tràn ngập cơn bão lửa vì nhận hàng
ngàn lời sỉ vả,
“Hành động đã làm hoen ố huy chương vàng”
“Thiếu tôn trọng và không gìn giữ tam mật trong mùa đại dịch”
- Toyota Motor Corporation, công ty bảo trợ và trực thuộc tuyển thủ , cũng
tỏ lời tức giận. "Rất lấy làm tiếc vì hành động nghịch ngợm này đã không
mang lại sự tôn trọng và khen ngợi cho các vận động viên cũng như cho
thấy việc xem xét việc ngăn ngừa lây nhiễm (coronavirus mới) đã bị coi
thường bởi một ông Thị Trưởng."
Và còn nhiều nhiều nữa!
Một ngày sau, ông Kawamura đã gập đầu xin lỗi và thố lộ:
“Đã từng là một người “sinh hoạt” môn bóng chày, nên rất “ấn tượng” và
mơ ước một tấm huy chương vàng. Tôi đã có đang đeo lên cổ, Tôi muốn thử
“cảm giác” cực mạnh này nên đã có hành động chả ra chi! Tôi thành thật
xin lỗi”.
Nghe đồn là tấm huy chương này bị sứt mẻ vì có dấu răng, có sự yêu cầu
cấp lại nhưng Ủy Ban trao huân chương không chấp nhận vì nằm ngoài qui



luật trao đổi huy chương. 
Thiệt là “đáng tiếc” 残念！言い様がない (Đáng tiếc! Chỉ có thể nói như
thế).
Chắc là chuyện từ chức của ông già Thị Trưởng này có thể sẽ xảy ra. Nếu
thế thì chẳng có gì là lạ vì văn hóa của xứ Phù Tang nó thế đấy bạn ta.
 
30 năm chờ đợi!

Doage
Tối khuya hôm qua, cả nước Nhật lên cơn sốt, hình ảnh các samura

bóng chày tung người (胴上げ) hứng xuống người huấn luyện viên, chỉ huy
toàn đội. Chuyện tưởng như mơ vì đã chờ đợi suốt 30 năm, 1/2 hay 1/3 của
một đời người.
Yakyu chỉ được xem là môn đấu địa phương từ năm 1984, vì bộ môn này
không có trong danh sách. Mãi đến năm 1992, mới được công nhận tại
Olympic Barcelone. Từ đó đến nay thì chỉ có Cuba, Mỹ và Hàn quốc thay
phiên đầu bảng đẩy các samurai Nhật Bản ra khỏi “vòng pháp luật”, nên
ước mơ của Nhật cũng chỉ là…..mơ ước. Nhưng 2020, kỳ tích này đã xảy
ra! Xin quân ta theo dõi bản tường trình ngắn gọn của Nguyễn Huy dưới
đây
“Tuyển thủ ném của hai đội căng mình không để đối phương quật hit trừ 1
trái Homerun được Murakami quất ở hiệp 3. Mỹ nhiều cơ hội vào điểm
nhưng bị dàn hảo thủ Nhật khóa chặt. Tới hiệp 8, Nhật ghi thêm 1 điểm.
Hiệp 9 Mỹ bó tay trước những đường banh ném đầy uy lực của đối thủ.
Trận đấu kết thúc với Huy chương mong đợi nhất của người Nhật tại
Olympic thành hiện thực sau gần 30 năm.”
 
Tiếng thét nghe như sấm



Sau những phút giây đau đáu vì “gậy trao không tới” và “huy chương vàng
gậm nhấm”, thì hình ảnh doage của samurai yakyu Nhật, những lần bật
người vì tiếng hét đầy vũ bão của tuyển thủ KIYUNA Ryo gốc Okinawa đã
làm ấm lòng người Nhật, khắp nơi đã dấy lên
“Hy vọng đã vươn lên trong lòng anh, trong lòng tôi”
Không vui sao được.
Hẹn quân ta tối nay có thể có nhiều thêm masaka, sasuga hay…..zannen.

Vũ Đăng Khuê

BÀI QUYỀN KARATE
Sau khi được xướng tên là võ sĩ huy chương vàng, bằng một dáng

đứng khiêm cung, KIYUNA Ryo bước lên đài chiến thắng, tay phải anh
chậm rãi rút ra từ túi áo khung ảnh của người mẹ đã mất vào 2 năm trước.
Với huy chương váng lấp lánh bên cạnh di ảnh, KIYUNA nói với phóng
viên: “Ngay khi về nhà, tôi sẽ báo cáo chiến thắng này để mẹ yên tâm. Tôi
cũng hy vọng, huy chương này sẽ giúp cho nền võ học truyền thống của
Okinawa được phổ biến rộng rãi hơn và mang lại giấc mơ cho những trẻ em
đang tập luyện Karate”. Mẹ và quê hương có lẽ là 2 chất liệu quý báu nhất
đã theo đuổi anh suốt đoạn đường đi đến vinh quang.

       Trong trận chung kết, bài quyền sở trường Ohandai theo mô thức quyền
cước liên hoàn trong mỗi thế trụ tiến thoái theo đường zigzag triển khai ra 4
hướng để vừa lách đòn, vừa chọc tay (nukite) vào từng yếu huyệt đối thủ đã
được KIYUNA huy động đầy khí lực, cuốn hút. Anh xuất hiện trên võ đài



như pho tượng Kim cang Bồ tát, để rồi làm nín thở người xem bằng từng
đòn thế đã dày công tập luyện từ lúc lên 5 tuổi.

Với số điểm chiến thắng áp đảo từ vòng loại cho đến chung kết,
KIYUNA là người xuất thân tỉnh Okinawa đầu tiên có huy chương vàng, kể
từ khi lực sĩ nhảy xa ba bước ODA Mikio, người tỉnh Hiroshima giành
HCV đầu tiên về cho Nhật Bản tại TVH Amsterdam 1928.

Đây cũng là huy chương thể hiện rõ nét một kết tinh của văn hóa
Nhật Bản qua hình thức bài quyền, trong tiếng Nhật là KATA (HÌNH). Lối
luyện võ này bắt đầu từ những bài tập bắn cung cưỡi ngựa vào thời đại
Kamakura (1192 – 1333) nhằm giúp cho các tướng sĩ nắm bắt các điểm tinh
yếu của võ học để sẵn sàng ra trận một cách xuất kỳ bất ý. Ý niệm tập luyện
này sau đó được triển khai áp dụng vào các bộ môn văn hóa khác như trà
đạo, hoa đạo, hương đạo, kịch nghệ .v.v... với mục đích giúp cho người tập
luyện nắm vững cơ bản để từ đó áp dụng linh động vào cuộc sống. Người
Nhật cho rằng sự ảo diệu chỉ có thể xảy ra khi hiểu rõ và tập luyện để thấm
nhuần bản chất của hình tướng.

Bài quyền của Karate, dù chỉ được biểu diễn một mình, không phải
là song đấu, tuy nhiên chúng ta có thể cảm nhận được những đối thủ vô
hình đang bủa vây chung quanh. Bài quyền đạt yêu cầu là bài quyền phải
chứng tỏ được giải pháp phá vỡ thế công đó. Do đó sẽ chẳng ngạc nhiên khi
KIYUNA đã từng được ân sư SAKUMOTO Tsuguo cảnh báo một cách
nghiêm khắc: “Con phải nghĩ rằng, một giây phút sơ hở, chia trí trong khi
tập luyện đồng nghĩa với một giây phút mang đến cái chết trong khi quyết
đấu”.

Văn hóa Nhật Bản được đánh giá cao trên thế giới một phần cũng
nhờ ở sự nghiêm chỉnh này. Tính nguyên tắc trong những bài tập ở mọi bộ
môn văn hóa nghệ thuật được xem là những hoạt động chuẩn bị cho những
tình huống không ngờ, vượt khỏi khuôn khổ của bài tập hoặc bài quyền đó.
Tựa như một bài thơ Haiku với 17 âm tự trong cấu trúc 5-7-5. Vượt khỏi



khuôn khổ ngôn từ này là một thế giới thoát ra, mở rộng. Tựa như Trà đạo,
lúc đầu tập luyện thật là gò bó lễ nghi, nhưng một khi lễ nghi đó thấm được
vào hồn, lễ nghi đó biến thành tự do để thăng hoa thành cái đẹp.

Bài quyền hôm qua của nhà vô địch Karate còn đẹp hơn nữa vì sau
tiếng thét chấm dứt động tác cuối cùng, KIYUNA di chuyển ra giữa võ đài
ngồi gập gối seiza (chính tọa), nhắm mắt định thần giữa bốn bề im lặng và
cúi đầu thật sâu để bày tỏ tri ân. Karate bắt đầu bằng lễ và kết thúc cũng
bằng lễ. Khiêm tốn làm nên uy dũng.

 
Trung Hiếu

 



BOXING VÀ TIỂU THUYẾT
“Em không nhớ gì hết, chỉ biết là mình đã thay đồ sau khi trận đấu

kết thúc. Chuyện cứ như là giấc mơ khiến phải bẹo má mình mấy lần...”, nữ
võ sĩ boxing hạng lông IRIE Sena đã nói như thế trước hàng chục ống kính
ký giả sau khi nhận huy chương vàng thế vận hội TOKYO 2020 vào ngày
hôm qua 3/8/2021 bởi đã quá choáng ngợp trước niềm vui chiến thắng ngay
sau khi trọng tài giơ tay tuyên bố bên thắng là “...bên màu xanh....”, tức là
màu võ phục cô đang mặc.

Năm 10 tuổi, trong nhật ký về giấc mơ của 10 năm sau, IRIE đã
mạnh dạn viết xuống: “tôi sẽ đoạt huy chương vàng TVH vào năm 20 tuổi”.
Trước đó 3 năm, lúc đang học lớp 2 tiểu học, sau khi được mẹ mua cho bộ
truyện tranh viết về cuộc đời của một võ sĩ quyền anh nghèo quyết chí noi
gương người cha đã mất để sau đó trở thành nhà vô địch, IRIE đã nhen
nhúm khát vọng được trở thành một võ sĩ và đã cố gắng đòi bố mẹ cho đi
học tại một võ đường gần nhà. Sau đó là những tháng năm khổ luyện liên
tục. Người ta đã thấy cô chạy bộ rất nhiều lần lên đỉnh thành cổ Tottori cao
gần 300 mét, rồi hằng tuần chạy băng ngang đồi cát nổi tiếng của tỉnh này.
Những năm trung học cấp 2, sau giờ tập trong câu lạc bộ điền kinh tại
trường, không đêm nào cô không đến võ trường. Sau mỗi kỳ thi học kỳ, mẹ
cô cho biết là IRIE đều bị nóng sốt do phải hoạt động căng thẳng quá sức.
Đến khi lớn lên, nhân dịp một giải đấu quốc tế tại Kazakhstan vào mùa
Đông, người dân địa phương mặc áo lông cừu đã rất đỗi ngạc nhiên trước
cô gái Á Đông phong phanh áo phông tập chạy ngoài trời ở nhiệt độ âm
13°C. “Chính sự tập luyện này đã làm nên một IRIE có thể lực bạt quần, và
một ý chí thi đấu gang thép.”: ông IDA, võ sư của IRIE đã phát biểu đầy tự
hào như thế về nữ đệ tử đầy triển vọng của mình. Cũng chính sự tập luyện
đầy khát khao đó đã hun đúc lòng tự tin và lạc quan cho IRIE. Chưa bao giờ
cô lên đài không với một nụ cười tươi tắn, chan hòa thiện cảm.

 
Trong trận chung kết hôm qua với đương kim vô địch đồng hạng thế

giới Nesthy Petecio người Philippines, bằng chuỗi đấm thọc (jab) tay trái sở
trường để áp đảo đối phương ngay từ hiệp 1, IRIE dành được tỷ số điểm 10-
9 của cả 5 trọng tài. Tuy nhiên vào hiệp 2, dưới sự cố vấn của huấn luyện
viên, võ sĩ thuận tay tái Petecio với bề dày cơ thể và sức đấm trội hơn, đã
phản công bằng nhiều cú đấm thẳng và móc khiến không ít lần IRIE phải áp
dụng kỹ thuật đối kháng ôm giữ đối phương (clinch) khi mà thể lực mỗi lúc
mỗi hao tổn. Thắng bại được quyết định vào hiệp chót khi mà IRIE đã giảm



bớt các lần đánh thọc để tâp trung phản công nhanh bằng các cú đấm thẳng
(straight) bằng tay mặt với nhiều lần trúng đích. Tư thế thi đấu sống mái
này đã giúp tất cả trọng tài không đắn đo chọn cô là nữ võ sĩ boxing hạng
lông đoạt huy chương vàng đầu tiên của Nhật Bản kể từ khi bộ môn này
được công nhận thi đấu lần đầu tại TVH London 2012. Sau khi chấm dứt
trận đấu, IRIE đã ôm chặt đối thủ mà khóc để bày tỏ sự kính trọng.

Khi được hỏi tinh thần của cô như thế nào trước lúc lâm trận vào hiệp chót,
IRIE vừa cười vừa trả lời rất ngắn: “Thật là khó chịu”. Cô đúng là một
người Nhật, vốn ít lời ở những phút giây quyết định.

Từ nhiều thập niên trước, Boxing là môn võ được cho là cần phải
nhanh, mạnh và quan sát. Văn hào Nhật bản MISHIMA Yukio cũng đã rất
say mê tính chất “khổ hạnh” của môn võ này đến nỗi đã phát biểu: “Boxing
là cuốn tiểu thuyết hay nhất của thi đấu thể thao”. Chiến thắng vẻ vang
cùng với những nụ cười giòn rất tự nhiên của IRIE chắc chắn sẽ giúp cho
bộ môn này được yêu chuộng hơn và phổ biến nhanh hơn ở phái nữ trong
những tháng ngày sắp đến. Khuôn mặt của nhà vô địch 20 tuổi đã thật sự
rạng ngời trong buổi phỏng vấn của truyền hình sau đó với lời nhắn gửi đến
các võ sinh đàn em trên cả nước: “nếu cố gắng và không bỏ cuộc, tất cả
chúng ta sẽ đạt được điều mình muốn”.

Tuy nhiên, phát biểu gây ấn tượng nhất của IRIE chính là khi trả lời
về dự định tương lai. Cũng với nụ cười giòn, cô thố lộ không chút đắn đo:
“tôi sẽ giải nghệ trước khi tốt nghiệp đại học để đi tìm một việc làm khác”.
Câu nói này khiến chúng ta liên tưởng đến những cánh hoa anh đào, nở rộ
chỉ trong 2 tuần để làm đẹp cuộc đời rồi lại rụng bay về gió cát. Từ trên



đỉnh vinh quang sau 13 năm khổ luyện từng ngày, cô gái 20 tuổi như đã
thanh thản vẫy tay từ bỏ danh vọng trước mắt để đi tìm một cảnh giới mới.

Boxing đúng là tiểu thuyết!
Trung Hiếu
 

 
 

 
 



 
 



Para Olympic 2020
Para Ori!

Thế rồi việc đã phải đến vì không còn chọn lựa, dù tình hình dịch
bệnh Corona lên cao điểm và có ngày sẽ cao hơn “cao điểm” chưa biết bao
giờ sẽ là đỉnh điểm. Thế Vận Para Olympic 2020 đã bắt đầu khai mạc đúng
8 giờ tối thứ hai 24/8.
Mọi người đã “ngửi” và cảm thấy “nó” đã gần kề khi 3 chàng cựu thành
viên ban nhạc Smap tay cầm 3 ngọn chạy đến mục tiêu cuối cùng là một địa
điểm của thành phố Tokyo sau khi được chuyển qua hơn 800 địa danh của
47 tỉnh thành Nhật Bản.

       2.30 chiều như lần trước đội máy bay gồm 6 chiếc phản lực Blue
Impulse đã vòng qua, lượn lại trên bầu trời Tokyo rồi phun ra ba màu: xanh
lá cây, xanh dương, đỏ biểu tượng cho logo Para Olympic
       8 giờ tối, khi Thiên Hoàng, Thủ Tướng Suga, bà đô trưởng Koike an
tọa, vận động trường quốc gia Yoyogi (Shibuya), bỗng “tắt ngúm, phủ kín
màu đen” và “hoa” đã nở rộ, xung quanh sân vận động đã rực sáng bằng
những tia pháo bông bắn lên trời “tung tóe”.
Trong vận động trường thì hoàn toàn im ắng chỉ nghe tiếng giới thiệu của 2
người dẫn chương trình tiếng Nhật và tiếng Anh. Nhưng bên ngoài, xung
quanh vận động trường thì rầm rộ, ầm ĩ. Họ đến từ tứ phương, tám hướng,
trong tay ai nấy cũng mang theo cái iphone, android, hay cái biểu ngữ…
phản đối. Vì có người muốn được chính mình bấm vài chục, vài trăm tấm
hình làm “kỷ niệm”, hỏi thì họ cho biết là đời người chắc chả có bao giờ có
lần thứ hai. Có người thì “giờ này mà còn tổ chức Thế với Vận”.



 
Khi ánh đèn trong vận động trường bật sáng vừa đủ xem thì không khí ảm
đạm mờ mờ với những tia sáng ảo ảo biểu hiện cho hình bóng cô vi trong
ngày khai mạc Oly lần trước đã không còn mà lần này, toàn cảnh đã đưa
đến cho người thưởng lãm những phút giây “cảm động”, “nghẹn ngào” đầy
sức sống biểu hiện cho sự cố gắng có thể nói là không thể vượt qua của
những tình nguyện viên cũng như các tuyển thủ khuyết tật.

Không hoành tráng bằng “lượng người” thì ta “chơi” qua phần ánh sáng. Ba
màu, biểu hiện cho Logo Thế Vận đã lượn qua lượn lại suốt buổi khai mạc.
Chỉ có thể nói công nghệ “chơi” ánh sáng của “xứ tôi” là Tuyệt Đẹp và
Tuyệt Vời.

------------------------

 



Lời chào mừng của bà Hashimoto Seiko - 
Chủ tịch Ban tổ chức Tokyo 2020
“….
Cùng các vận động viên. Cảm ơn bạn đã đến Tokyo vì những nỗ lực không
ngừng của bạn ngay cả khi đối mặt với khó khăn của dịch bệnh. Tôi kính
phục và tôn trọng tất cả những vận động viên Para-Ori trên toàn thế giới,
các bạn là những người có nghị lực và quyết tâm thực sự, được sinh ra
trong một nghịch cảnh, các bạn đã phải chấp nhận và các bạn kiên nhẫn
vượt qua.
 
Các vận động viên Thế Vận luôn nhắc nhở chúng ta rằng: “con người có
khả năng vô hạn và có khả năng vượt qua mọi giới hạn. Hãy cho chúng tôi
sức mạnh và hy vọng để đứng lên”.
 
Ban tổ chức chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biểu dương những nỗ lực của
các vận động viên và biến Đại hội thể thao Tokyo lần này thành một vũ đài
cho sự thay đổi lớn lao trong xã hội. 
Chân thành Cảm ơn quí vị,
----------------------
Phát biểu của chủ tịch Para Olympic thế giới Parsons, (IPC)
---------
Thật không thể tin được khi chúng ta có ngày này. Nhiều người đã nghĩ
rằng điều đó là không thể.
Nhưng nhờ sự nỗ lực của các bạn, sự kiện thể thao nhất hành tinh sắp bắt
đầu.
Chính phủ Nhật Bản, Chính quyền Thủ đô Tokyo, Ban Tổ chức Tokyo 2020
và Ủy ban Olympic Quốc tế đã làm việc không mệt mỏi với Ủy ban
Paralympic Quốc tế để biến sự kiện này thành hiện thực.
Xin cảm ơn nước chủ nhà đã tin tưởng rằng chúng ta có thể tổ chức một
giải đấu an toàn, không chỉ cho các vận động viên và cho cả các giới liên
quan, mà còn cho cả một xã hội Nhật Bản.
Arigato Nhật Bản! Arigato Tokyo!
--------------
Sau lời chào ngắn gọn chỉ không tới 10 giây của Nhật Hoàng thì các màn
trình diễn bắt đầu. 
1/3 số diễn viên chính trong chương trình khai mạc và 9/10 vận động viên
tham dự đều là những người khuyết tật. Họ là người không có tay, không có



chân, đi trên nạng gỗ, khiếm thị, tật nguyền bẩm sinh, câm và điếc và còn
nhiều lắm. 
Tất cả đã làm nên lịch sử cho một ngày “khai mạc” có một không hai, từ lúc
rước cờ Nhật Bản, cờ Thế Vận, rồi từng đoàn tuyển thủ của 161 quốc gia và
khu vực đã tiến vào hội trường, đi đầu là đoàn của những người tị nạn và
cuối cùng là đoàn Nhật Bản. Thiên Hoàng Nhật Bản vỗ tay cười tươi hơn
bao giờ hết, cho đến màn thắp ngọn đuốc cuối cùng của 3 vận động viên tật
nguyền vào cái quả cầu phía giữa khiến ngọn lửa cháy bùng rực sáng và sẽ
được thắp sáng cho đến ngày bế mạc.
Xin được “tĩnh lược” những màn trình diễn “lẻ tẻ” để vào ngay câu chuyện 
có nhiều điểm “nhấn”.  
 
We have Wings

"Chúng tôi có cánh" mang ý nghĩa: “dù ngược gió, hãy mang quyết
tâm rồi mở tung đôi cánh, cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến được nơi mà
chúng ta không bao giờ nghĩ có thể đến”.
Màn trình diễn này đã để lại lòng người nhiều niềm xúc cảm.
       Yui Wago, 13 tuổi, đang học tại một trường trung học cơ sở ở Tokyo,
được tuyển chọn khá gắt gao trong 5500 “ứng viên” vào tháng 2 năm nay
và mọi người trong ban “giám khảo” đều “nhất trí”: Yui Wago là người dư
khả năng để thực hiện vai trò của một nhân vật chính.
Wago bị tê liệt hầu như cả tứ chi do hội chứng rối loạn vận động khớp bẩm
sinh, không thể sử dụng tay trái chỉ sử dụng tay phải và ngồi xe lăn.

Sân khấu được dàn dựng ví như một "Phi Trường". Wago Yui ngồi trên một
"chiếc máy bay một cánh nhỏ" là một xe lăn đậu ngoài phi trường mang
ước mơ muốn bay vào bầu trời trước mặt. Với khuôn mặt ngơ ngơ, ngác
ngác, ngần ngại như thầm nói: “Mình đã không đủ can đảm để “bay” bằng
một chiếc máy bay có một cánh và chỉ bằng một tay” trước những “máy



bay to lớn khác”, nhưng qua sự “động viên” bằng cách ra dấu của đoàn
người cũng khuyết tật ngay trước mặt, cô “cảm thấy nó khác khác và thấy
sao sao ấy”. Màn biểu diễn múa nhẹ của vũ công Mitsuichi Omae và những
người khác và lễ chuyển cờ của Paralympics Rio là những động lực mang
lại cho cô thêm sự tự tin.

Cô đã vào lại phi trường và quyết định cất cánh bằng “vũ khí” là sự tò mò
và cố gắng. Cô bắt đầu “cất cánh” bằng một tay trong những tràng pháo tay
khuyến khích, những tiếng vĩ cầm, tiếng hát, một xe tải phát sáng, một ban
nhạc rock cũng của những người khuyết tật, cô bắt đầu trượt dài trên một
“phi đạo” được chiếu sáng bằng các tia sáng tỏa ra từ những người khuyết
tật, được vẽ ra bằng tia sáng và của một người khiếm thị. Cuối cùng đã đến
đích là tâm điểm của một vòng tròn đặt ngay chính giữa. Màn trình diễn này
đã chấm dứt với nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
Người đạo diễn cho toàn thể chương trình này đã đánh giá: "Một cô gái có
nụ cười đáng yêu biểu cảm được sự thèm thuồng và quyết tâm đến đích”.
Hình ảnh này chắc chắn sẽ làm “hưng phấn” cho người dân Nhật và cho cả
những người theo dõi trên toàn thế giới.
Sau màn trình diễn, cô bật khóc và tâm sự: 
Rất khó để tăng tốc độ khi vì tôi thường phải chỉ di chuyển xe lăn bằng một
tay, nhưng tôi đã tập luyện cho cảnh quay này từ khi quyết định xuất hiện
chạy qua đường băng dài 20 mét bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng cuộc
đời của tôi sẽ lại bắt đầu từ đây. Mada, mada, korekara da)
Bố của cô gái cũng tỏ ra tiếc nuối vì không thấy cảnh con mình….khóc
------------

Trong các màn trình diễn của toàn thể chương trình thì hầu đều vẹn
toàn cả ngoại trừ những sai sót nho nhỏ nếu có mà chỉ có…. ban tổ chức
mới có thể tìm ra, còn “người trần mắt thịt” như mình thì hoàn toàn không



thấy, chứng tỏ một sự tận lực của ban tổ chức và các “vai chính, vai phụ”
trong suốt chương trình. 
Thế Vận Para chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta nhiều “dấu ấn” với những
câu chuyện xung quanh và đang bắt đầu với những bài tường thuật
của….Nguyễn Huy. Xin bạn ta theo dõi.

Vũ Đăng Khuê

Paralympic Tokyo
Có thể nhiều người không nhớ; đêm nay 24-8, lễ khai mạc Thế vận

hội Paralympic Tokyo.
Cảm nhận có thể là tuyệt hơn cả lễ khai mạc Olympic 1 tháng trước đó”.

Màn trình diễn của 100 người trong đó có 23 nghệ sĩ khuyết tật
không chuyên, đã gây nhiều xúc động và tạo thêm động lực cho người xem
lành lặn. Nhìn nụ cười của Thiên Hoàng qua ánh mắt khi đón các đoàn lực
sĩ ngồi xe lăn vào sân là có thể hiểu được niềm vui của ông.

Thế vận hội Paralympic có sự tham dự của 4.400 vận động viên
khuyết tật, số lượng lớn nhất trong lịch sử, đến từ 161 quốc gia và đoàn thể
thao tị nạn. Sẽ tranh tài 22 cuộc thi với 539 nội dung kéo dài 13 ngày. Nước
chủ nhà góp mặt đông nhất với 245 người. Đoàn thể thao Việt Nam có 7
vận động viên tranh tài ở 3 bộ môn cử tạ, bơi lội và điền kinh.

Sau lời tuyên bố khai mạc của Thiên Hoàng Naruhito, tiếp phần trình
diễn chắp cánh ước mơ với hình ảnh cô bé tật nguyền được ngồi trên chiếc
máy bay đi tới một khung trời tràn đầy màu sắc, âm thanh. Điểm nhấn của
phần này là sự xuất hiện của huyền thoại guitar rock Nhật Bản Hotei
Tomoyasu chơi nhạc bên cạnh 2 nghệ sĩ guitar khuyết tật trên chiếc xe vận



tải Decotora, loại xe tải trờ thành một trong những biểu tượng văn hóa Nhật
với thiết kế trang hoàng lộng lẫy từng xuất hiện trong serie phim Torakku
Yaro vào giữa thập niên 70 và trong game ở thập niên 90.

Màn trình diễn kết thúc với thông điệp: “Chúng ta có những đôi cánh”. Nói
lên ý nghĩa, dù thân thể khiếm khuyết nhưng với đôi cánh, con người sẽ
vượt qua những khó khăn; mang hy vọng bay vào tương lai.

Nước Nhật một lần nữa, đã chắp cánh cho thế giới ước mơ vượt qua
đại dịch.
 

 
 

 

 



Những câu chuyện paralympic
Miyuki Yamada, 14 tuổi trở thành vận động viên khuyết tật trẻ nhất

của Nhật giành huy chương bạc với trong trận chung kết 100 mét bơi ngửa
nữ. Trước đó, kỷ lục thuộc về Yoshinori Shimazu, 16 tuổi, người đã giành
huy chương đồng trong giải đấu năm 1984.
Yamada đã nhanh chóng “khoe huy chương” với người cha của cô mất năm
2019: "Ba ơi, con đã cố gắng hết sức".
Thành tích Yamada đạt được là 2 phút 26.18, kém kỷ lục Nhật Bản của
chính em là 0,80. Xúc động khi được phỏng vấn: "Lần đầu tiên tôi được
biết mình là người trẻ nhất đã đoạt huy chương thế vận Para. Thật là vui."
Trong số ba người trên bục huy chương, chỉ có Yamada bơi bằng đôi chân
vì không có tay, mà độ dài của cả hai chân cũng khác nhau.
Em bắt đầu đi bơi từ năm 5 tuổi để vượt qua căn bệnh hen suyễn thời thơ
ấu. Khi học lớp 4. Yamada đã xem Thế vận hội Rio 2016 trên TV và mong
muốn trở thành lực sĩ được tham dự Paralympic. Tuy nhiên, ngay từ đầu, đó
là một câu chuyện trong mơ, "Lúc ấy Tôi vẫn chưa biết rằng nó sẽ được tổ
chức ở Tokyo kỳ kết tiếp”. Kể từ khi tham gia cuộc tranh tài quốc tế được
tổ chức tại Úc vào tháng 2 năm ngoái và phá kỷ lục Nhật Bản ở nội dung
100 mét tự do, giấc mơ dự paralympic được tổ chức trên chính đất nước của
Yamada đã trở thành hiện thực. “Tôi không ngờ mình có thể đi xa đến thế
này"; em nói với vẻ phấn khích.
Người cha yêu quý của em đã ủng hộ trong một thời gian dài, đột ngột qua
đời vì bệnh ung thư phổi vào năm 2019. -Khi tôi mới bắt đầu học bơi, đã có
lúc tôi sợ nước, nhưng bố tôi đã động viên tôi bằng một câu nói hài hước
“Bố từng là kappa” (Một loài thủy quái trong thần thoại Nhật). Từ đó, nước
từ "đáng sợ" thành "niềm vui".
Sau khi đoạt huy chương, Yamada đã nói với người cha trên thiên đường,
"Con cũng đã trở thành một kappa."
Ngày 2 tháng 9 tới, Yamada sẽ tham gia cự ly 50 mét, em đang giữ kỷ lục
của Nhật Bản. Là át chủ bài của Nhật Bản, em được đặt nhiều kỳ vọng ngay
cả ở giải đấu Paralympic Paris 2024.



 

Bên cạnh đó còn có câu chuyện thần thoại của vận động viên khuyết
tật Mỹ gốc Việt Nam. Em tên là Haven Shepherd, (tên VN Thúy Phương)
quê Quảng Nam, thi đấu ở môn bơi 100m ếch hạng SB7 và 200m hỗn hợp
cá nhân hạng SB8.
Năm 13 tuổi em từng nuôi ước mơ tranh tài ở Paralympic và Tokyo là nơi
em hoàn thành giấc mơ đó ở tuổi 18. Nhưng trước đó, Haven Shepherd đã
trải qua thời ấu thơ thương tâm.
Khi được 14 tháng tuổi, bố em muốn gia đình chết chung do mẫu thuẫn, đã
tự sát bằng bom tự chế. Cả cha lẫn mẹ đều chết tuy nhiên em còn sống với
vết thương nặng ở 2 chân, phải cưa từ đầu gối. Em được đưa vào trại chăm
sóc xã hội sau đó được một gia đình người Mỹ nhận làm con nuôi và giúp
em phát triển toàn diện ở quê hương mới.
Hình ảnh của em đã nói lên tất cả về ý chí và tình yêu vô hạn của con
người.



 
Những chàng trai mang sức sống đến cho đời

Trong trận chung kết 100 mét tự do nam (khuyết tật cấp độ S4),
Suzuki Takayuki, lực sĩ đã tham gia năm giải đấu liên tiếp, đạt thành tích 1
phút 21,58 giây, giành huy chương vàng. Đây là HCV đầu tiên của đoàn
Nhật Bản tại Paralympic Tokyo, và là HCV thứ hai của anh sau Olympic
Bắc Kinh năm 2008 đoạt được ở nội dung bơi ếch 50m.
“Mặc dù tôi đã nghĩ đến việc giải nghệ sau Thế vận hội Rio 2016, kết thúc
mà không có huy chương vàng nào, tôi vẫn tập trung vào việc rèn luyện sức
mạnh và trau dồi cơ thể của mình để trở lại”. Suzuki tâm sự. Tuy nhiên nếu
nhìn anh thì chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được một con người
thiếu 2 chân; cụt nửa cánh tay; tay còn lại cũng chỉ có 3 ngón, lại có thể tích
tụ năng lượng và truyền năng lượng đó cho mọi người xung quanh. Ngoài
bơi lội, anh còn chơi được cả guitar.
Takayuki Suzuki Sinh ngày 23 tháng 1 năm 1987, 34 tuổi đến từ tỉnh
Shizuoka. Khuyết tật chi bẩm sinh. Bắt đầu học bơi từ tiểu học và thi đấu từ
cấp ba. Anh xuất hiện lần đầu tiên tại Thế vận hội Athens 2004 khi mới 17
tuổi, tham gia các nội dung 150m hỗn hợp cá nhân, 50m bơi ếch, 50m tự
do, 100m tự do và 200m tiếp sức; cùng đồng đội lấy huy chương bạc nội
dung tiếp sức 200 mét. Thế vận hội Bắc Kinh 2008 đoạt HCV 50m ếch, huy
chương đồng 150m hỗn hợp. London 2012 được 2 huy chương đồng 50m
ếch và 150m hỗn hợp. Tính ra, Suzuki đã tham gia 5 giải Paralympic.



Một chàng trai thần kỳ khác đến từ Việt Nam, Lê văn Công; bị teo 2
chân từ bé do bệnh sốt xuất huyết. Anh tranh tài bộ môn cử tạ hạng cân
49kg. 5 năm trước tại RIO, anh đã đem huy chương vàng Paralympic đầu
tiên về cho VN. Ở Tokyo, đáng lẽ huy chương lần này của anh vẫn phải là
màu vàng vì cùng nâng mức tạ 173kg với lực sĩ người Jordan Omar Qarada.
Tuy nhiên theo luật, nếu 2 người cùng nâng mức như nhau không hơn được
nữa, sẽ tính trọng lượng cơ thể, ai nhẹ hơn người đó thắng. Công nhà mình
nặng hơn đối thủ chỉ 100gram.
Nhưng trong mắt mọi người, thì huy chương đó vẫn màu vàng nếu chúng ta
từng nghe câu chuyện anh đã bán đi 1 chiếc huy chương vàng vô địch giải
thế giới 2016 cách đây 2 năm để lấy tiền chữa trị cho một cô bé hàng xóm
bị ung thư gan.
Từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn lập nghiệp, học nghề sữa chữa điện tử; dù cơ thể
khuyết tật anh vẫn đam mê tập luyện môn cử tạ và được đi thi đấu quốc tế.
2016 vô địch giải thế giới. Đây là chiếc huy chương vô cùng quý giá của
anh vì nó biểu hiện cho nỗ lực bền bỉ; nhưng khi thấy gia đình cô bé đang
học cấp 3 mà bị chứng bệnh nan y quá khó khăn, anh đã rao bán đấu giá
được 125 triệu đồng (Khoảng 50 vạn Yen) và tặng toàn bộ số tiền này cho
nhà cô bé ấy.



 
Kết thúc ngày thi đấu thứ 3; Nhật được thêm HCV 400m chạy đua

(bằng xe lăn) nhờ công của vận động viên Sato Tomoki, hạ bán thân bất
toại. Lực sĩ Ueyonabaru đoạt HCĐ cùng nội dung; Karasawa tham gia nội
dung 5000m vượt chướng ngại HCB. Võ sĩ nhu đạo Seto Yujiro HCĐ;
400m bơi tự do Tomita Uchu HCB.
 
 
 



Ngày thứ 4 Paralympic
Hideo Uda đoạt huy chương bạc 3 môn phối hợp Bơi, xe đạp, chạy

trong 1 giờ 3 phút 45 giây dành cho người khuyết tật hạng PTS4. Lần đầu
tiên Nhật Bản giành được huy chương ở bộ môn này.
Mặc dù thành tích bơi không cao, tuy nhiên Uda đã bù lại bằng cuộc đua xe
đạp vốn là sở trường dù chỉ lái bằng tay trái duy nhất và chạy bộ. "Tôi đã
dốc toàn lực với cảm giác sẽ không từ bỏ bất kể điều gì để đạt được mục
tiêu”.
Uda mất cánh tay phải vì bị cuốn vào máy của một công ty xây dựng mà
anh làm việc vào năm 2013, chỉ 5 ngày sau khi cưới vợ. Không phải nói,
anh và gia đình sốc đến mức nào; tuy nhiên được hỗ trợ bởi người bạn đời
Aki; trong bệnh viện, anh thấy một người tập luyện bơi lội như một phần
của quá trình phục hồi chức năng, nên Uda tận dụng thần kinh vận động
nhờ đã từng chơi đá banh hồi cấp 3 vào ba môn thể thao phối hợp và bất
ngờ giành chức vô địch châu Á năm 2015.
Tranh tài cùng bộ môn với Uda có Satoshi Yoneoka (35 tuổi), tính theo kết
quả dành cho người khiếm thị; đã về 3 với tấm huy chương đồng.
Yoneoka, người tham gia Paralympic lần đầu tiên, đã bơi 750 mét trong 11
phút 49 giây để giành vị trí thứ hai, và tụt xuống vị trí thứ tư trên đường đua
xe đạp 20 km. Tuy nhiên, anh đã vượt qua một lực sĩ ở đường chạy 5km và
cán đích ở vị trí thứ 3 sau 1 giờ 2 phút 20 giây.
Yoneoka, người tỉnh Kanagawa, bị bong võng mạc khi mới 10 tuổi. Năm 25
tuổi, anh mất thị lực gần như hoàn toàn và từng thử thách một cuộc thi
marathon dành cho người mù. Anh thi đấu ba môn phối hợp vào năm 2013
và giành chức vô địch châu Á vào tháng 4 năm nay.
 
Ngày thứ 5

Cô Ito Maki, bị khuyết tật trí tuệ, tham gia tranh tài bóng bàn và giúp
cho nước chủ nhà thêm một huy chương đồng.

Trong các tuyển thủ tham gia bóng bàn, để lại nhiều ấn tượng nhất là
tuyển thủ Ai Cập Ibrahim Hamadtou, 48 tuổi. Dù không có 2 tay nhưng ông
dùng miệng để điều khiển vợt trong khi thi đấu và dùng chân để tung bóng
khi giao. Ông bị tai nạn năm 10 tuổi; tham gia Paralympic đầu tiên tại Rio ở
tuổi 43 vào 5 năm trước. Và tại Tokyo, dù thua trong trận đầu nhưng ông
vẫn là hình ảnh vượt khó tuyệt vời: -Không có chuyện gì là không thể!



Lực sĩ bơi chỉ bằng 1 cánh tay rưỡi Suzuki Takayuki tiếp tục mang
về cho Nhật tấm huy chương đồng 150m hỗn hợp cá nhân sau tấm huy
chương vàng 100m tự do.
 
Ngày thứ 6

Naohide Yamaguchi (20 tuổi), một lực sĩ trẻ đang lên trong làng bơi,
đã giành huy chương vàng nội dung bơi ếch 100 mét nam với thành tích cao
nhất trong trận chung kết 1 phút 4:45 giây.
Năm ba tuổi, khi đi học mẫu giáo, cậu bé Naohide được chẩn đoán mắc
chứng tự kỷ thiểu năng trí tuệ. Cậu giao tiếp khó khăn vì khả năng nói và
ngôn ngữ có xu hướng chậm hơn so với độ tuổi, đôi khi cậu đẩy những đứa
trẻ khác ra xa, hoảng loạn trong công viên.
Bù lại Yamaguchi say mê khi được ở dưới nước. Được ông bà dẫn dắt, cậu
bắt đầu đi học bơi. Năm đầu cấp 2 sau khi giành huy chương tại cuộc thi thể
thao quốc gia dành cho người khuyết tật, Yamaguchi được dìu dắt tập luyện
chuyên nghiệp hơn. Năm 2019, tham gia Giải vô địch bơi lội thế giới ở tuổi
18, cậu đã đoạt huy chương vô địch bơi lội thế giới Para nội dung bơi ếch
100 mét.
Cái Tên của Yamaguchi cũng là một câu chuyện thể thao. Năm 2000, khi
cậu được sinh ra, nữ lực sĩ Naoko Takahashi giành được huy chương vàng
tại Thế vận hội Sydney Marathon nữ. Cùng lúc đó, bên bóng chày chuyên
nghiệp (Yakyu), Hideki Matsui của đội Giants đã đóng một vai trò quan
trọng trong mùa giải, All-Star và MVP của Japan Series. Ba cậu đã lấy tên
của 2 người lực sĩ "Nao" và "Hide" để đặt cho cậu với ước mong sau này
cái tên sẽ được xướng lên một cách danh dự ở giải thể thao nào đó của



Quốc gia. Ước mơ của cha và của cậu đã trở thành hiện thực ở giải đấu cao
nhất thế giới, Paralympic tổ chức trên đất nước của mình.

 

 
Còn tại Nippon Budokan, võ sĩ judo hạng 70 kg nữ Kazusa Ogawa

(24 tuổi) đã giành được huy chương đồng trong trận playoff hạng 3. Dù
Nhật Bản rất mạnh ở Olympic nhưng đây là huy chương Judo nữ đầu tiên
trong kỳ Paralympic này.
Sinh ra ở thành phố Ichihara, tỉnh Chiba; Ogawa đã bị u thần kinh đệm thị
giác, một loại u não và thị lực hiện tại của cô là 0,01 cả hai mắt. Cô từng vô
địch Nhật Bản 2 năm liên tiếp 2018, 2019.

Rugby xe lăn là môn thể thao dữ dội nhất ở Paralympic vì có quyền
dùng xe lăn ép đẩy đối phương, đội Nhật Bản thắng cựu vô địch Úc Châu ở
tứ kết, nhưng không lọt qua được cường quốc Anh, đoạt huy chương đồng
sau khi hạ Úc thêm một lần nữa với tỉ số 60-52. Đặc biệt bộ môn này cho



phép nữ tham gia thi đấu chung. Hình dưới là 2 tuyển thủ nữ đang chèn
nhau cho tuyển thủ nam ôm banh chạy về đích.

 
Ngày thứ 7 Paralympic Tokyo

Sato Tomoki, vận động viên giành huy chương vàng 400 mét trước
đây đã đoạt thêm 1 huy chương vàng cho Nhật ở cự ly 1.500m xe lăn điền
kinh. HCĐ cự ly 400m là Hirokazu Ueyonahara cũng lấy HCĐ ở vị trí thứ 3
chung cuộc của cự ly này.
Tại giải đấu Rio, Sato bị vận động viên Mỹ Raymond Martin vượt qua mặt
ở 200m cuối khiến anh kết thúc với huy chương bạc. “Tôi phải nỗ lực hết
sức để trả món nợ tại Paralympics được tổ chức ở quê nhà. Và trong cuộc
thi chung kết lần này, anh đã qua mặt lại Martin trong 50 mét cuối cùng để
ngồi cao nhất ở bục nhận huy chương.
Sato bị liệt tay trái nên gặp khó khăn trong quá trình khởi động.
Năm 21 tuổi, phía dưới ngực và cánh tay trái của anh bị liệt, từ từ mất cảm
giác vùng dưới cơ thể. Cuộc sống xe lăn bất ngờ. Một năm rưỡi trước khi
có kết quả chẩn đoán viêm tủy và cấp giấy chứng nhận khuyết tật, anh chỉ
biết “lang thang” tại nhà. “Tuy nhiên, khi hiểu được những trở ngại của
mình, tôi quyết định chấp nhận một thử thách mới”. Tại Thế vận hội
Olympic London 2012, sự xuất hiện của một cầu thủ ngồi trên xe lăn đã
giúp Sato đưa ra mục tiêu tập luyện, và giờ anh chạy như nhờ "sức mạnh
của ai đó".



 
Ngày thứ 8 của Thế vận hội Para

Yoshiko Sugiura (50 tuổi) đã giành huy chương vàng cuộc đua giành
cho vận động viên bị rối loạn chức năng.
Sinh ra ở tỉnh Shizuoka. Năm 2016, chị bị ngã trong một cuộc đua xe đạp
đường trường và mắc chứng rối loạn chức năng não làm suy giảm trí nhớ.
Chị chuyển sang đường đua dành cho vận động viên khuyết tật vào năm
2017 và giành chức vô địch thế giới nội dung đường trường vào mùa hè
năm 2017 và mùa hè năm 2018.
Cuộc thi đấu diễn ra trong đó mỗi người chơi thực hiện hai vòng trên quãng
đường dài 8 km và tính thời gian. Huy chương vàng ở tuổi 50 đã phá kỷ lục
lâu đời của Nhật Bản, vượt qua Takio Ushikubo, 46 tuổi, người vô địch
judo hạng 71 km tại Đại hội thể thao Atlanta 1996.
Trên Twitter, những người biết đến kỳ tích lần lượt phản hồi. "Huy chương
vàng ở tuổi 50! Thật tuyệt vời!", "Như một giấc mơ, Huy chương vàng ở
tuổi 50 quá tuyệt", "Cám ơn chị đã cho chúng tôi sự can đảm."



Ở nội dung 1500 mét nam dành cho người khiếm thị, Shinya Wada,
vận động viên giành huy chương đồng 5000 mét, đã đoạt thêm huy chương
bạc với thành tích kỷ lục Nhật Bản 4: 05,27, cao hơn 0,48 giây so kỷ lục
của chính mình.
Không thể đuổi theo lực sĩ Ba Tây Jakis, người đã thoát lên từ đầu bằng tốc
độ kỷ lục thế giới, Wada bình tĩnh tạo nhịp cho riêng mình và vươn lên vị
trí thứ 2. Với 100 mét còn lại, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy của lực
sĩ áp sát phía sau nhưng cố gắng toàn lực để bảo vệ vị trí thứ hai. Sau khi về
đích, anh đã gục xuống.
Trong số 7 người vào chung kết, Wada là lực sĩ duy nhất ở độ tuổi 40. Anh
đạt kỳ tích về tấm huy chương bạc không thua các tuyển thủ trẻ hơn. Wada
nói với một nụ cười tươi tắn: "Tôi quên rằng tôi đã 44 tuổi."

Nhật Bản tham dự môn bóng đá 5 người khiếm thị lần đầu tiên ở
Paralympic, đã giành chiến thắng lịch sử trong trận đấu với Pháp vào ngày
29 với tỷ số 4-0. Đội trưởng Ryo Kawamura (32) đã ghi hai bàn, cho biết:
"Tôi cảm thấy thoải mái dù căng thẳng, qua trận đấu thấy mình đã trưởng
thành ở một biên giới mới. Tôi rất vui khi có thể chơi bóng ở một địa điểm
tuyệt vời ngay tại đất nước mình.
"Burasaka” (Blind soccer) là môn bóng đá trong đó những cầu thủ như vô
hình phải điều khiển trái banh trên sân như người có mắt. Hiện nay đội
tuyển Nhật Bản đứng thứ 12 thế giới.
Kawamura đến từ thành phố Higashi Osaka, mất dần thị lực ngay từ khi còn
nhỏ vì chứng "viêm màng tinh thể”. Anh chơi bóng đá khi còn học tiểu học,
và chuyển sang điền kinh khi lên cấp 2-3. Năm 2007, sau khi vào Đại học
Công nghệ Tsukuba, thì hoàn toàn không còn thấy đường, tuy nhiên trước



đó anh đã biết môn đá bóng dành cho người mù và muốn thử quay lại môn
thể thao này.
Kawamura được vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản lần đầu tiên vào năm
2013, trở thành đội trưởng từ năm 2015. Tuy trận thứ 2 gặp Ba Tây, thua 4-
0 và trận 3 thua Trung quốc 2-0; thủ môn Mio Owada (27 tuổi), người cùng
chơi trong đội tuyển từ năm 2018 nhận xét: “Đôi mắt Rei-san (Kawamura)
mất thị lực, nhưng anh ấy có thể nhìn thấy rất nhiều ở xung quanh. Tôi luôn
muốn chơi với anh ấy, trở thành thủ môn xuất sắc nhất với Rei để hướng tới
giải đấu tiếp theo ở Paris".

Môn thi hấp dẫn nhất của Paralympic là bóng rổ dành cho xe lăn đã
bước sang ngày thứ sáu của giải đấu và có tổng cộng năm trận đấu vòng
loại dành cho nam được tổ chức tại Ariake Arena.

Ở lượt trận cuối vòng bảng A, đội hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ và đội hạng 3 Nhật
Bản thi đấu với nhau. Cả hai đội đã có vé vào tứ kết, tuy nhiên trận đấu này
phân ngôi nhì ba để quyết định đối thủ ở bảng B.
Được xem là hấp dẫn vì cả 2 đội đều rượt đuổi tỉ số trên chiếc xe lăn; chiều
cao của rổ không khác gì sân bóng bình thường nên đòi hỏi các tuyển thủ
khuyết tật hầu như bị mất chân hay liệt hạ bán thân chỉ dùng sức tay và sự
nhanh nhẹn để thảy. Quy luật 1 đội phải đủ các cấp độ khuyết tật từ 1 (nhẹ)
đến 4.5 (nặng); chứ không phải cứ cho người bị nhẹ vào thi đấu là được.
Trong hiệp hai, tuy bị dẫn điểm trước, Nhật Bản liên tiếp ghi bàn vào lưới
Thổ Nhĩ Kỳ gỡ hòa. Hiệp 3, sau khi ghi được 7 điểm trong đó có 3 điểm, cú
sút quyết định của Furusawa vào cuối hiệp đã giúp Nhật lội ngược dòng
thành công với tỷ số 45-44.
Từ đầu hiệp 4, Furusawa, Toriumi và Fujimoto ghi điểm dòn dã, nâng tỷ số
lên 51-46. Kết thúc Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 67-55.



Lên nhì bảng A, chỉ thua Tây ban Nha, Nhật Bản sẽ đối đầu với Australia,
đội đã vượt qua bảng B ở vị trí thứ 3 trong trận tứ kết vào ngày 1 tháng 9.
Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, sẽ gặp đội nhất bảng B là Anh
quốc nếu Anh thắng Canada, đội hạng 4 của A.

Một hình ảnh đẹp, không còn 2 chân nhưng cô vẫn nhảy xa hơn bất
cứ ai.
Fleur Jong (25 tuổi Hòa Lan) trở thành nữ lực sĩ nhảy xa nhất bằng đôi chân
giả vô địch Paralympic với tân kỷ lục thế giới 6 mét 16. Lần đầu tiên giành
được HCV, cô đã vui mừng thốt lên: "Tôi không thể tin rằng nó đã xảy ra
hơn những gì tôi mơ ước. Thật hạnh phúc."
Vì cả hai chân đều là chân giả nên cần thời gian để đạt được tốc độ tối đa,
đồng thời phải có khoảng cách tiếp cận dài. Vì vậy, Jong luôn tâm niệm
“Thư thái và vững bước. Trong khi cột tóc đuôi ngựa, hãy duỗi thẳng cột
sống của bạn và thực hiện các bước nhịp nhàng để tăng tốc độ chạy lên. Sau
đó, lao vào bằng chân trái và bay lên cao".
Vào tháng 12 năm 2012, ngay trước sinh nhật lần thứ 17 của mình, Jong đã
mắc một căn bệnh truyền nhiễm, vi khuẩn xâm nhập và được chẩn đoán là
phải cắt cụt cả hai chân, nhưng do dự không muốn cụt cả hai nên cô chỉ cắt
một chân trước. Sau nhiều lần đối thoại với các huấn luyện viên thể thao
dành cho người khuyết tật, khẳng định rằng có rất ít bất lợi khi tiếp tục thi
đấu ngay cả khi cả hai chân đều trở thành chân giả, nên cuối cùng nàng
chấp nhận quyết định của bác sĩ dù nghiệt ngã..
 



  
 

 

Paralympic ngày thứ 9-10
Vòng tứ kết đơn nam môn quần vợt xe lăn tại Thế vận hội Tokyo,

Shingo Kunieda hạ tuyển thủ Pháp Stephane Houdet 7-6 (9-7) 6-3 để vào
bán kết.
Trong trận bán kết gặp Gordon Reid của Đức hôm nay, anh thắng không
khó khăn để tiến đến trận tìm HCV.

Hiện nay Shingo Kunieda (37 tuổi) đang là hạt giống số 1 của thế giới trong
khi Houdet ở thứ hạng 6. Trận đấu của 2 tuyển thủ kéo dài khốc liệt với 2
giờ 18 phút. "Không có đối thủ nào khác ngoài anh ấy. Trận đấu nào cũng
khó khăn và chỉ có sự tôn trọng". Kunieda phát biểu sau trận đấu và hẹn
Houdet ở Paris.
Năm 9 tuổi, Kunieda phải ngồi xe lăn do liệt nửa người dưới do u tủy sống.
Theo hướng dẫn của bà mẹ, anh bắt đầu chơi quần vợt trên xe lăn khi học
lớp 6 tiểu học.
Vào trường trung học Reitaku và trải qua chuyến du đấu nước ngoài đầu
tiên khi học năm nhất trung học. Từ năm 17 tuổi, anh được sự hướng dẫn từ
huấn luyện viên hiện tại của mình, bắt đầu tham gia thi đấu chuyên nghiệp.
Năm 2003, sau khi vào Đại học Reitaku, anh đã tham gia Giải vô địch đồng
đội thế giới và góp công lớn vào chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Nhật
Bản tại giải đấu. Trong cùng năm đó, anh đánh bại Satoshi Saida, người đã
từng vô địch nhiều năm ở nội dung đơn nam tại Giải vô địch quần vợt xe
lăn toàn Nhật Bản, giành chiến thắng đầu tiên.



・Ở giải đôi nam, 2 tuyển thủ Moroishi và Sugeno, đã hạ đội Anh để đoạt
huy chương đồng đôi nam tenis xe lăn. các tuyển thủ tenis bình thường có
đôi chân để chạy, tay để đánh; tuy nhiên các tuyển thủ xe lăn phải dùng cả
hai tay để vừa lăn bánh xe vừa quật. Các tuyển thủ tham dự nội dung này
hầu như liệt nửa thân dưới nhưng cống hiến cho người xem sự hấp dẫn vô
cùng của trận đấu.
・Bên nội dung đơn nữ, Yui Kamiji, từng đoạt Grand Slam nội dung đôi nữ
quần vợt xe lăn vào năm 2014, trở thành nữ lực sĩ trẻ nhất trong lịch sử
giành được giải "Lớn"; đã vào chung kết sau trận đấu hạ tuyển thủ Van
Koot của Hòa Lan 2-0; xác nhận huy chương từ bạc tới vàng.

Sinh năm 1994 tại thành phố Akashi, tỉnh Hyogo; với chứng nứt đốt xương
sống bẩm sinh, ban đầu Kamiji có thể đi lại bằng một chiếc nạng, nhưng khi
lớn lên, trở nên khó khăn trong việc đi lại.
Cô chơi bóng rổ trên xe lăn vào cuối năm lớp 4 tiểu học, và đổi qua chơi
quần vợt trên xe lăn vào năm 11 tuổi. Đến năm 14 tuổi, trở thành vận động
viên trẻ nhất vô địch Nhật Bản. Tính đến năm 2015, cô đã giành được 8
danh hiệu liên tiếp trong nước; 2 vô đơn đơn thế giới và 5 vô địch đôi.

Đội tuyển bóng rổ xe lăn Nhật Bản tiếp tục viết cầu chuyện thần kỳ
sau khi hạ đội hạng 3 thế giới năm 2018 Úc với tỉ số 61-55. Với trận thắng
này, lần đầu tiên Nhật Bản được vào bán kết 4 đội mạnh sau thành tích cao
nhất tại Bắc Kinh là hạng 7.
Ngày mai Nhật sẽ đấu với Anh quốc vào lúc 20h45 để giành vé vào chung
kết.
Keiichi Kimura sinh năm 1990, bị mù hoàn toàn từ lúc lên 2 tuổi, vận động
viên bơi lội sống ở Shiga. Anh tham gia Paralympics Bắc Kinh 2008,
London 2012 và Rio 2016, đoạt huy chương bạc và đồng tại London và
Rio.



Năm 2009, Kimura vào đại học Nihon tham gia câu lạc bộ bơi lội dành cho
những người khỏe mạnh. Sau khi tốt nghiệp, anh tiếp tục học chương trình
thạc sĩ Khoa Giáo dục Văn thư cùng đại học.
Tại sân bơi Paralympic trên đất nhà, Kimura đã mang về Huy chương bạc
nội dung 100m ếch dành cho người khiếm thị.

Boccia là một môn thể thao có nguồn gốc từ Châu Âu và được đưa
vào paralympic cho các vận động viên bị liệt theo từng cấp độ. Đại diện
Nhật Bản Sugimura Hidetaka, bệnh bại não từ bé đã mang về HCV thứ 6
cho nước chủ nhà sau khi thắng đối thủ từ Thái với tỉ số 5-0.
Các tuyển thủ dùng bóng của mình màu đỏ hoặc xanh lam, ném hoặc lăn để
làm sao đến gần quả bóng màu trắng, kể cả tìm cách đẩy bóng đối phương.
Người chơi đầu tiên ném một quả bóng chuẩn (còn gọi là bóng cái thường
màu trắng) vào khu vực vạch qui định, sau đó cả hai người chơi lần lượt
ném quả bóng màu của mình từ một cự ly xa quả chuẩn, khi hai người chơi
ném hết 6 quả bóng, người chơi có quả bóng gần quả bóng chuẩn nhất sẽ
được tính điểm; có thể áp dụng chiến thuật thảy vào bóng đối phương văng
ra khỏi các vạch để chỉ bóng của mình được ưu tiên lấy điểm, gần giống với
môn chơi Bi của Châu Âu. Tùy theo nội dung, chơi cá nhân 2 người đấu với
nhau để loại, hoặc đồng đội 4 người.
Sugimura từng là đội trưởng tại Thế vận hội Paralympic Rio 2016. Giành
huy chương bạc trong cuộc thi đồng đội. Giải vô địch thế giới 2018, anh
giành huy chương đồng cá nhân và huy chương bạc đồng đội. Dù bại não
nhưng Sugimura lại rất sắc bén khi sử dụng 6 quả bóng theo chiến thuật của
anh. Nhìn những giọt nước mắt của anh khi thắng cuộc, người xem cảm
thấy đồng cảm với cái hạnh phúc của số phận không được lành lặn của một
con người.



 
Huy chương ngày 11 và 12 Paralympic Tokyo

・Sinh năm 1970 tại thành phố Kakegawa, tỉnh Shizuoka, Sugiura
Keiko theo học Dược khoa tốt nghiệp bằng Dược sĩ quốc gia, tham gia ba
môn phối hợp và đua đường trường như một sở thích.
Vào tháng 4 năm 2016, chị bị chấn thương sọ não trong một cuộc đua, xuất
huyết màng não, gãy xương sọ, xương đòn, xương sườn và xương bả vai...
Mặc dù bác sĩ nói rằng không thể chữa khỏi, bị rối loạn chức năng não;
Keiko vẫn cố gắng phục hồi chức năng bằng cách tập đi xe đạp parabol.
Tháng 3 năm 2017, cô trở lại đường đua dành cho người khuyết tật; giành
được chức vô địch thế giới UCI Para-Cycling Road Race 2018.



Tokyo là nơi chị tham gia Thế vận hội Paralympic lần đầu tiên, Trở thành
tuyển thủ Nhật Bản lớn tuổi nhất từ trước đến nay giành HCV bộ môn này
cho Nhật Bản ở tuổi 50.
・Ở Trận chung kết 100 m bướm nam (S11 dành cho người khiếm thị)
Kimura Keiichi (30 tuổi) đã chạm mức đầu tiên với thành tích 1phút 2.57
giây, đoạt huy chương vàng đầu tiên trong lần tham dự Para thứ tư.

Bạn đồng đội Tomita Uchu (32 tuổi) đã giành huy chương bạc.
Khi quay ngược lại 50 mét với vị trí trên cùng, Kimura đã kết thúc bằng
cách loại bỏ Dorsman (Hòa Lan) và Tomita đang đuổi theo. Sau khi biết
mình chiến thắng, anh đã ôm chầm lấy Tomita ở làn bơi bên cạnh để cùng
chia vui.
"Tôi nghĩ rằng đã thua vì cảm thấy rất mệt, nhưng sự cổ vũ của các đồng
đội tại khán đài khiến tôi nghĩ "Không biết có chuyện gì đang xảy ra". Và
huấn luyện viên Teranishi đã thông báo về chiến thắng cho tôi.
Kimura đã giành huy chương bạc và đồng tại Paralympic London 2012, hai
bạc và đồng tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016, và bạc ở cự ly 100 mét
bơi ếch trong thế vận Tokyo. Cuối cùng, đã có được huy chương sáng giá
nhất. "Tôi muốn về nhà và khóc cho sướng."
・Kajimi Yui, niềm hy vọng huy chương vàng tenis nữ đầu tiên của Nhật để
thua tuyển thủ D Groot của Hòa Lan 6-3 và 7-6 trong trận chung kết; chấp
nhận huy chương bạc và cùng Momoko Otani đã thắng cặp Trung quốc
Wang Ziying / Zhu Zhenzhen 6-2; 7-6 để đoạt thêm Huy chương đồng đôi
nữ.



・Nữ hoàng vũ cầu xe lăn, Satomi Sarina đã có trận đấu để đời trước đối
thủ số 2 thế giới Sujirat Pookkhan, đoạt huy chương vàng cầu lông
Paralympic đầu tiên cho Nhật Bản.

Satomi năm nay 23 tuổi, sinh ra tại thành phố Yachimata, tỉnh Chiba. Năm
2016, khi đang học năm cuối cấp 3, cô bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa
người. Chỉ 1 năm sau cô bắt đầu tập luyện lại môn thể thao ưa thích, chỉ



thay đổi từ bình thường sang ngổi xe lăn và giành chức vô địch thế giới
2019.
Ván đầu tiên Satomi để thua 14-21, sang ván thứ hai, cô lấy lại nhịp thi đấu,
dẫn trước từ đầu rồi bị gác. Tuy nhiên nhờ cách đánh bền bỉ đã thắng tỷ số
khít khao 21-19. Trong game cuối cùng, Satomi phấn khích áp đảo 21-13.
Với ngôi vị vô địch đơn nữ, Satomi tạo đà cho nội dung đánh đôi mà cô sẽ
tham gia trong trận chung kết vào ngày cuối cùng.
・Ở nội dung cầu lông đơn nữ rối loạn chi trên (SU5) dành cho người bị tật
nửa thân người trên, (tức chạy thi đấu bình thường), Suzuki Ayako Suzuki
đã giành được huy chương bạc sau khi thua Yang Qiuxia (Trung Quốc)
trong trận chung kết; hụt mất ngôi vô địch đầu tiên.

Sinh ra ở tỉnh Saitama, Suzuki bị khuyết tật bẩm sinh ở cánh tay phải.
Giành chức vô địch thế giới đơn nữ 2009. Tạm thời giải nghệ một thời gian
rồi trở lại vào năm 2015 sau khi nội dung môn cầu lông này trở thành môn
thi đấu mới tại Paralympic Tokyo.
・Đội bóng rổ xe lăn nam đã có trận thắng lịch sử đội hạng nhất bảng B
Anh Quốc trong trận bán kết với tỉ số ấn tượng 79-68; để lần đầu tiên vào
chung kết với đội Mỹ vào ngày bế mạc. Huy chương bạc đã trong tầm tay
nhưng đội chủ nhà vẫn mơ ước chiếc huy chương cao nhất để có một kết
thúc thật đẹp cho thế vận khuyết tật lịch sử.
Đặc biệt xin giới thiệu tuyển thủ đẹp trai số 2 chủ lực của đội chủ nhà.
Choukai Renshi sinh ra đã bị khuyết tật ở tay và chân, cả hai chi dưới đều
bị cụt khi mới 3 tuổi. Năm 2011, anh bắt đầu chơi bóng rổ trên xe lăn. Năm



2013, anh tham gia giải trẻ Asia Para Games và góp phần đoạt á quân. Vào
năm 2015, trở thành tuyển thủ quốc gia Para trẻ nhất của Nhật Bản.

 
 
 
 
 



Ngày bế mạc
Niềm xúc cảm không thể ngăn khi thấy các lực sĩ khuyết tật tranh tài

là động lực tôi hoàn thành phóng sự tường thuật những mảnh đời bên cạnh
chiếc huy chương.
Nếu không phải lo cơm áo, có lẽ thiên phóng sự sẽ đầy đủ hơn với những
tình tiết hơn 200 huy chương của đoàn mạnh nhất là Trung Quốc, 124 huy
chương đoàn Anh Quốc, 103 Hoa Kỳ và 118 Huy chương Nga. v.v…
Tuy nhiên lực không đủ cho tham vọng nên tôi gói ghém chỉ trong vòng lực
sĩ Nhật và Việt Nam. Khác với Olympic, khi mà điều kiện tham dự của các
lực sĩ dễ dàng hơn, thu nhập cao hơn thì các vận động viên Paralympic đã
chơi thể thao như là một phương tiện để vượt qua số phận.
Và họ đã mang tới năng lượng cũng như động lực gấp nhiều lần so với
người thường để chúng ta cảm thấy rằng, mình quá may mắn và hạnh phúc.
・Marathon là môn thi đấu dành cho ngày cuối của thế vận. Marcel Eric
Hug, đã về nhất cuộc đua với 1 giờ 24 phút 2 giây. Anh là được danh là
"Viên đạn bạc Thụy Sĩ" bởi chiếc mũ bảo hiểm bạc đội trên đầu.

Sinh năm 1986 tại Thụy Sĩ, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Khi
sinh ra, anh đã phải ngồi xe lăn vì chứng nứt đốt sống.
Tại Paralympic Tokyo, anh đã tham gia các cự ly 800m, 1500m, 5000m,
marathon và đoạt huy chương vàng toàn bộ. Siêu nhân chứ không phải
người thường.
・Ở nội dung marathon nữ (khiếm thị T12) Misato Michishita (44 tuổi) đã
giành huy chương vàng với thành tích 2 giờ 54 phút 22 giây; tiếp sau giải
bạc Rio 2016.



Đặc biệt 2 lực sĩ khiếm thị khác là Fujii Yumiko 56 tuổi về thứ 5 và
Nishijima Mihoko, 66 tuổi về thứ 8; là vận động viên lớn tuổi nhất tham dự
thế vận.
Năm lớp 4, Michishita bị rối loại giác mạc, lên cấp 2 phải giải phẫu ghép
giác mạc và một bên mắt cũng bị mù lòa không còn thấy đường. Tuy vậy cô
vẫn cố gắng tốt nghiệp đại học đoản kỳ và lấy được bằng đầu bếp. Năm 26
tuổi vào trường mù, luyện tập chạy bộ như là để giảm cân mà không ngờ trở
thành lực sĩ điền kinh marathon; đoạt huy chương bạc thế vận Rio.
・Trong trận chung kết đơn nam cầu lông xe lăn WH2 được thông qua từ
giải đấu này, Daiki Kajiwara, 19 tuổi, sinh viên Đại học Khoa học Thể thao
Nippon, đã đánh bại Kim Jung-jun (Hàn Quốc), tuyển thủ đang xếp hạng
nhất thế giới, 2-0 đoạt huy chương vàng.
Kajiwara, một cậu bé chơi bóng chày, bị tai nạn xe đạp khi học năm thứ hai
trung học cấp 2, bị cắt cụt đùi phải và bị liệt chi dưới bên trái. Được một
nhân viên xã hội giới thiệu, năm 2017, em chuyển qua môn vũ cầu xe lăn
khi mới 15 tuổi.
Ở nội dung đánh đôi cùng Hiroshi Murayama, anh đã giành thêm huy
chương đồng đôi nam.



・Nhật Bản được cơn mưa huy chương sau khi nữ hoàng vũ cầu Satomi,
vừa mới đoạt HCV đơn nữ hôm trước, đã cùng đồng đội Yamazaki Yuma hạ
cặp đôi Trung Quốc trong một trận đấu gay gấn để lấy huy chương vàng đôi
nữ.

・Đêm trước ngày bế mạc, vận động viên 3 lần vô địch Olympic Kunieda
Shingo, người cầm cờ của đoàn lực sĩ Thế vận Nhật Bản đã mang về món
quà hết sức lóng lánh cho nước chủ nhà. Ở giải Rio 2016 Kunieda kết thúc
không huy chương trong khi trước đó Paralympic 2004 HCV đôi nam; 2008
và 2012 HCV đơn nam.



Anh đã mất 5 năm để trở lại đỉnh cao. Trận bán kết, Kunieda đánh bại HCV
Rio là Gordon Reid và trận chung kết gặp đối thủ Tom Egberink (Hòa Lan),
hạng 8 thế giới. “Với 9 danh hiệu vô địch quốc tế, tôi muốn chiến thắng và
chứng minh mình là người mạnh nhất dù biết sẽ rất khó khăn”.

Kunieda đã hoàn tất bộ sưu tập 4 Huy Chương Vàng trong 5 kỳ thế vận.
Một kỷ lục mà chưa có lực sĩ khuyết tật Nhật Bản nào phá nổi.
・Trận đấu cuối cùng của Paralympic Tokyo là bóng rổ trên xe lăn. Có thể
nói là trận hay nhất trong các môn thể thao truyền thống. Tuyển Nhật với
tinh thần thi đấu kiên cường tưởng có lúc ẳm được HCV nhưng cuối cùng
đã thua đội số 1 thế giới Mỹ chỉ 4 điểm san cách vào những phút cuối 64-
60.
Kết thúc đoàn chủ nhà đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 13 Vàng; 15
Bạc; 23 Đồng.
Mặc dù mục đích đặt ra là 20 HCV, tuy nhiên nhìn qua tất cả những môn thi
đấu có thành tích, có thể coi 51 huy chương Nhật Bản đoạt được đều là huy
chương vàng.
Nếu được nói điều cuối cùng là xin được dành 2 chữ cảm tạ cho các lực sĩ;
đặc biệt cho thủ tướng Suga. Nếu không là ông thì có lẽ Olympic và
Paralympic đã phải thua Covid.
Lễ bế mạc diễn ra với chủ đề “Cộng Sinh”. Để kết thúc bài viết tôi xin
mượn lời của Shida, người đã chạy chỉ hướng cho HCV marathon khiếm thị
nữ Michishita khi được phỏng vấn với câu hỏi:
"Ý nghĩa của giải paralympic lần này là gì?"
-Tôi nghĩ bạn cũng hiểu, người khuyết tật và người khỏe mạnh có thể cùng
nhau tỏa sáng trong cuộc sống này.
 
 
  



 



Đôi hàng chia sẻ
(Của bạn đọc khắp nơi)

Từ Đan Mạch:
- Họ thật kiên cường
- Khi Misia cất tiếng hát, em thật sự rưng rưng nước mắt. Em biết cô ca sĩ
này qua chương trình I am singer 2020 của China.
 
Từ Việt Nam:
- Cháu mà xem là nước mắt rơi à Chú
- Cảm động quá anh, khiếm thị, bại não mà vẫn làm đc điều người thường
chưa chắc làm được.Thả triệu tim luôn.
- Cảm ơn chú vì đã dành thời gian quý báu viết những bài viết tường thuật
chuyên nghiệp, sống động, chi tiết để những người xem không có nhiều thời
gian (lẫn hiểu biết nhiều) như cháu có thể vừa cập nhật được tình hình, vừa
học thêm được nhiều điều mới.

Xin mượn câu nói xuất hiện trong lễ bế mạc Olympic để cảm ơn chú.
- Cháu nghĩ có lẽ chú dành trọn tâm huyết để tạo ra những bài tường thuật
rong ruổi suốt 18 ngày Olympic 2020+1 diễn ra đó là sự kết nối cảm xúc
giữa quá khứ và hiện tại. Một người con miền Nam được sinh ra trong thời
VNCH, cũng là VNCH đại diện Việt Nam đến với Olympic 1964 và giờ chú
cũng đang sinh sống trên quê hương thứ 2 (Nhật Bản). Biết bao nhiêu cảm
xúc không dễ diễn tả bằng lời, chỉ có trái tim chạm đến trái tim, sự thấu
hiểu thông qua sự thấu hiểu thì mới thấy được những kỉ niệm vô giá.
 
Từ Hoa Kỳ:
- Olympic đã kết thúc để lại trong lòng một hồi ức về Japan sau 10 năm rời
xa … Thank Anh Huy về những bài viết chia sẻ về Olympic…Chúc gia đình
Anh luôn hạnh phúc và tràn đầy Sức khỏe!!!
- Thích nhất mấy câu chuyện bên lề thế vận của Huy Nguyen. Từ marathon,
môn tranh đua duy nhất có khán giả đến cổ vũ đến câu chuyện cầu hôn sau
tấm huy chương vàng đô vật. Đọc nghe sướng! Lâu lắm rồi mới nghe lại
chữ "ngũ luân"! Hóng thêm câu chuyện bế mạc là trọn vẹn một kỳ olympic
đáng nhớ Tokyo 2020 dù là năm 2021
- Hay quá , nghe anh kể mà còn hồi hộp hơn ca coi live luôn. Không hổ
thẹn với tinh thần Samurai của Nhật . Nihon Banzai!



------
Wow, wonderful ạ
- Bài viết thật hay quá và ý nghĩa nữa ạ.
Cảm ơn anh Trung Hiếu. Câu chuyện về cô bé nếu dựng thành phim chắc
thật tuyệt vời, Sự liên tưởng đến hoa đào của anh, Lời văn giọng điệu gợi
nhiều cảm xúc như một cuốn tiểu thuyết hay. Em nghĩ rằng minh thật nhiều
may mắn nhờ bạn dzàng đã được đọc những bài viết thật hay, thật cảm
động của Ba chàng Ngự Lâm Tam Hiệp. Tình bạn, tình yêu, cả những ước
mơ với tình gia đình, tình thầy trò nguồn sức mạnh vươn tới đỉnh điểm của
ước mơ, hoài bão của mỗi nhân vật dự thi, Cảm ơn tất cả ba anh ạ, em
được theo dõi một Thế Vận Hội đặc biệt nhất, special tại Châu Á.
------
- Cảm ơn anh Khuê ạ.
Bài viết như một câu chuyện, như phim có tình tiết, tình người, Hợp lại
thêm hấp dẫn cho kỳ tích Olympic 2020 ở Japan.
Lovely story.So cute.
Chuyện tình của tuyển thủ và huấn luyện viên với lời mở đầu : đường kiếm
tuy bại nhưng cái kết có hậu.
Và nụ hôn của chàng và nàng, ở giai đoạn thế giới phải đương đầu với nạn
đại dịch (đeo khẩu trang)và ngay Thế Vận hội 2020 tại Japan trước nhiều
người và có hình ảnh thật dễ thương như một cuốn phim đã trình chiếu,
love story giữa cô tuyển thủ và chàng Huấn luyện viên là chuyện thật đời
thường với cái nhẫn đính hôn là một con ốc bù lon, tỉnh tiết hấp dẫn không
thua gì phim ạ, hihihi
 
Từ Úc:
- Số 1!!!! Trước tiên phải nói đến niềm đam mê cháy bỏng trong tâm trí
Nguyễn Huy về thể thao và thiên phú óc tổng hợp diễn biến thế sự trước
nhãn quan thật tinh tế, nhạy, bén.
- Không ít người còn lầm tưởng dân trí người Việt,, thấp, kém lắm. Tôi,
không tin điều áp đặt, bi quan... ấy.
- Nếu, Việt Nam có Tự Do và Dân Chủ sẽ có TẤT CẢ. Và, không thua, kém
bất cứ cộng đồng nào trên thế giới. Cám ơn Nguyễn Huy đã tường trình sự
kiện Olympic 2020 - Japaner cho tất cả những ai quan tâm, biết sự thật mà
không ở khắp nơi trên thế giới này.Trân trọng.
- Cám ơn những thông tin,, tường thuật sự kiện,, từ đất nước ,, Mặt Trời
không bao giờ lặn,, xa xôi của nhà báo tự do Huy Nguyễn - Olympic 2020 –



Japaner
 
Từ Pháp:
- Cảm ơn anh đã bỏ công sức đưa tin sốt dẻo nha!
- Cảm ơn anh Huy tường thuật tận tình và sôi động
 
Từ Na Uy:
- Nhật không hổ thẹn khi làm nước tổ chức thế vận hội. Nhất là tổ chức
thành công trong thời điểm covid còn đang tung hoành.
 
Từ Canada:
- T xem hình & đọc bài anh viết, ấn tượng quá với master plan/ thiết kế
tổng thể & design concept vì nhận ra lễ khai mạc Olympic gói ghém cả 1
nền văn hoá Nhật từ truyền thống đến đương đại qua ngôn ngữ thiết kế
nghệ thuật 1 cách tinh vi & tinh tế đầy thú vị bất ngờ! 
---
Từ Nhật Bản
- “3 hôm nay em làm võ sĩ chăm bệnh trong bệnh viện, nên đành coi ô lim
pít qua 3 phóng dziên Takenaga Hisahide, Trung Hiếu dzà Huy Nguyễn, hy
dzọng ngày mai trời lại sáng chớ Em cũng dzặt dzẹo rùi, cám ơn 3 chàng
ngự lâm”.
----------------
- "Anh tường thuật siêu thiệt, e vừa xem xong trận JP-Spain được vài phút vào

đã thấy bài của anh, đúng là xem xong rồi đọc lại bài của anh nắm hiểu rõ hơn

nữa. Cảm ơn anh thật nhiều" .

"Xúc động nhất là khoảnh khắc cô bé Hayashi phù phép cho trái bóng lọt vào rổ
trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trên sân lúc ấy và tất cả những

ai đang xem truyền hình trực tiếp. Đúng như anh nói “như phim”. Tuyệt vời".

và còn nhiều nhiều nữa.
 
 



Lời cuối!
Sau hơn 4 tuần “khóc cười theo vận nước nổi trôi” với 2 tuần Tokyo

2020, 2 tuần Para Olympic, chưa kể một thời gian dài chuẩn bị trước đó.
Thế Vận Hội Tokyo Olympic đã kết thúc trong “huy hoàng”, ranh giới của
màu da sắc tộc đã tan biến, để vũ đài này không chỉ là nơi tranh tài chọn lựa
những đỉnh cao thể chất từ gần 8 tỷ người trên thế giới, nhưng còn là một lễ
hội dung hòa sự đa dạng ươm mầm xây dựng một thế giới cộng sinh. Mặt
khác, đây cũng là một thế vận kỳ lạ nhất trong lịch sử với khẩu trang, khẩu
trang và khẩu trang, không vạn tiếng reo hò…trong không khí đầy rẫy hình
bóng cô vi đã để lại trong chúng tôi, các bạn không ít cảm xúc bất ngờ với
rất nhiều tình huống “masaka” và cả “zannen”. 
“Zannen” khi 4 chàng chạy nhanh nhất Nhật đã thất bại vì “gậy trao không
tới”, khi những niềm hy vọng đặt vào HachiMura (tuyển thủ bóng rổ),
Osaka NaoMi (Tenis), Momota (Vũ Cầu), IkeE (bơi lội) đã sụp đổ ngay từ
vòng đầu. Rồi chúng ta lại ngỡ ngàng “Masaka” (Trời Đất Quỷ Thần ơi!)
khi thấy Mizutani-Ito (bóng bàn), Ohasi Yui (bơi lội 200m)…. làm nên kỳ
tích. Bước sang Paralympic, ai trong chúng ta cũng đồng cảm bởi những cố
gắng hơn người của các tuyển thủ khuyết tật, sự cố gắng của những lực sĩ
đúng nghĩa này đã mang đến cho họ những huy chương có giá trị cao quý
thật đặc biệt. 
       Để tìm lại những khoảnh khắc có một không hai này, mà 3 anh em
chúng tôi đã “lao” vào cuộc, ghi nhận và hình thành tập Ebook này. Đây là
tập hợp các tường thuật hàng ngày và một số suy nghĩ được ghi vội của Phù
Tang Tam Bút. Có thể bạn đã đọc nửa chừng hay đọc hết, nhưng chúng tôi
tin rằng bản e-book này sẽ gợi lại một khoảng thời gian có thể nói là đáng
nhớ nhất bởi sự kỳ lạ của nhất trong lịch sử thế vận và cũng bởi những kỳ
tích làm dậy lửa trong tim mọi tấm lòng người xem, xua tan không gian
nghẹt thở của dịch bệnh hoành hành. 
       Mong là niềm vui sẽ lại đến để chúng ta sẽ cùng sống, cùng thở, cùng
chia, sẻ cùng đọc cho nhau nghe niềm vui hiếm có này. Cũng không quên
cảm tạ những lời “động viên” từ những “khán thính giả” đã gặp mặt hoặc
chưa một lần gặp mặt, chỉ biết nhau qua cái chung cư Phây mà chúng ta
đang ở. Đó cũng chính là yếu tố thúc đẩy khiến Phù Tang Tam Bút chúng
tôi cho ra đời tuyển tập nhỏ bé này. Thế giới thật mênh mông. Chính chúng
tôi mới là những người may mắn nhất khi có được những độc giả tri âm
đồng điệu với những cảm xúc dậy trời của mùa Hè khó quên trong đời vừa
qua.



Tập Ebook này cũng không thể đến tay các bạn nếu thiếu những
“ban phát” vô vụ lợi của Ngữ Yên, của Sơn Lâm, của nhóm anh em thực
hiện Bản Tin Hiệp Hội. Xin mượn lời cuối này để gửi lời cảm ơn chân
thành đến nhà văn thân hữu Ngữ Yên đã dành nhiều tâm huyết cho bức vẽ
trang bìa, cảm ơn bạn Sơn Lâm đã dàn dựng hình thức e-book để sách có
thể bay vào không gian mạng và cuối cùng xin cảm ơn Nhóm chủ trương
Bản Tin Hiệp Hội đã đồng tâm hiệp ý để tiểu phẩm được ra đời. Xin trân
trọng gửi đến các bạn lời cảm ơn sâu xa nhất.

                                                    Phù Tang Tam Bút
 
 


