
Tôi Xem World Cup 2022 
 

Mùa World Cup 2022 năm nay tệ hại nhất đối với tôi. Trước khi World 
Cup khai mạc tôi đã gọi một vòng  bạn thân để hỏi xem bằng cách nào 
có thể xem trực tiếp các trận đấu. Bởi vì chúng tôi đã đóng hết các 
kênh thể thao trả tiền khi các cháu tôi rời nhà vào đại học. Nhà tôi chỉ 
theo dõi TV bằng hệ thống ăng ten gắn trong nhà bán ở Wal-Mart. Với 
hệ thống này có thể xem tất cả các đài VN tại miền Nam Cali và gần 
như đến 100 đài rải rác, rất tiện lợi vừa rẻ tiền cũng vừa xem được tin 
tức. TV có thể xem Netflix, Youtube nếu mình thích.  Cái quan trọng là 
không biết đài nào ở hệ thống này có thể xem World Cup 2022 chiếu 
trực tiếp. 

 
Trước hết phải gọi Nguyễn thị Thanh Dương (chuyên viên coi đá banh ở đài Mễ) Bạn hiền tận tình chỉ bảo và 
thòng một câu thật dí dỏm mà đúng làm sao: 

- Bồ cứ coi đài Mễ. Mỗi lần vô lưới họ la đã tai lắm. Như vậy mới hấp dẫn. 
Đúng y chang. Tôi thích hồi hộp theo sát nút trái banh đang đi xuống, đi xuống. Thật bất ngờ một cú đá thật 
mạnh, xé không khí bay vút vào khung thành. Thủ môn không kịp xoay sở, cầu thủ như đứng hình và DÔ... cả 
khán đài vỡ toang, không gian bừng lên một niềm vui. Một trái banh lọt lưới, tỷ số trận đấu được tính và một 
cầu thủ được đồng đội tung hê mừng rỡ... Người xem la hét vang trời, hả hê sau bao nhiêu phút căng thẳng.  
 
Đài Mễ làm rất tốt việc đó dù khi họ tường thuật tôi không hiểu họ nói gì. Mặc kệ, trái banh lăn trên sân, mình 
dán mắt  theo dõi, những bước chân rượt đuổi, lừa lọc và tung lưới làm bàn. Nhưng cũng chữ nhưng ác ôn, 
tôi không biết với địa điểm tôi ở, đài thể thao của Mễ sẽ là số mấy. Vì cùng một thời gian, cùng gắn hệ thống, 
nhản hiệu ăng ten mà  băng tần nhà tôi khác băng tần với nhà của em tôi (dù cách nhau chỉ 30 phút lái xe). 
 

Trở về với mùa World Cup 2022. Tôi download  chương trình thi đấu vào trong computer để không thể quên. 
(Cám ơn các anh bạn biết tôi mê đá banh đã gửi lịch trình thi đấu rất chi tiết với giờ Cali để tôi tiện theo dõi). 
Tìm được đài rồi, nhưng tôi chỉ được coi vài trận mở màn, vui với đội Mỹ bước vào thêm một vòng rồi đầu 
hàng vô điều kiện. Lý do tôi phải lên đường  đi du lịch Ai Cập gần hai tuần trúng y boong thời gian diễn ra 
World Cup. 
 
Có một lần trong khách sạn Fort Arabesque ở Hurghada Egypt, khi nhìn vào một phòng ở đại sảnh người ta 
đang xem đá banh World Cup. Tôi đẩy cửa đi vào và cùng ngồi xem. Không khí sôi động với những pha lừa 
banh ngoạn mục. Ngọn lửa World Cup làm những người xa lạ ngồi với nhau thân tình. Ôi! môn thể thao Vua 
chiếm trọn trái tim những người hào hứng lẫn hồi hộp, dí mắt vào màn hình theo dõi không chớp mắt trái banh 
lăn trên sân cỏ. 
  
Tôi trở về nhà đã bước vào những ngày cuối của mùa World Cup. Tôi quyết định phải xem cho bằng được hai 
trận chung kết. Đinh ninh là vậy, nhưng than ôi, già rồi lẩm cẩm. Ngày thứ bảy dậy sớm xem tranh giải 3/4, cứ 
nghĩ  10 giờ Cali mới bắt đầu tranh giải nên thảnh thơi ngồi check Email. Khi Diệu Hương gọi phone sang bàn 
luận chuyện đá banh mới biết trận đấu đã kết thúc. Thật chán mớ đời cho bà già ba chớp ba nháng. 
 
Hôm nay chủ nhật, dậy từ 5 giờ sáng, tôi quyết phải xem trận cuối cùng. Tôi  pha một ly cà phê nóng, lấy ít 
bánh ngọt, mở sưởi, mở TV và chễm chệ lên ngồi sopha. Căn nhà im ắng, cả gia đình con tôi đã đi du lịch 
Thái Lan. Bà già mình ên ngồi xem đá banh, có la có hét có làm trò khỉ gì cũng chẳng ai hay ai biết. Thật 
sướng. Diệu Hương lại gọi phone sang: 

- Chị Thêm ơi! Mở TV, trận đấu bắt đầu rồi.  
Tôi trả lời: 

- Chị biết, đã mở TV. Hai đội đang tiến ra sân cỏ để chào cờ. 
- Vậy chị coi nha. Bye. 

Cô em gái cũng mê đá banh như tôi, sợ rằng tôi lại quên như hôm qua nên gọi phone nhắc chừng. Cám ơn 
em. Tôi lại làm nghĩa hiệp. Gọi phone cho em trai để nhắc mở TV xem chung kết World Cup. Lại nhớ anh chị 
Nhản & Vân ở Dallas lúc nào có đá banh là gọi phone nhắc chừng trước giờ giao đấu. Gọi anh chị và chúng ta 
cùng nhau xem Pháp và Argentina dành chức vô địch. 



 
Đối với tôi, Pháp hay Argentina đều là hai đội tôi thích. Đội nào chiến thắng tôi cũng vui miễn là đá thật hay 
thật đẹp với tinh thần thể thao là được. Tôi không có gà nhà, không bắt đội nào và cũng không cá độ. Lionel 
Messi tôi ái mộ từ những năm về trước. Giữa Messi và Ronaldo tôi chọn Messi vì sự chân thành, không kiêu 
căng, chơi tử tế không ma giáo. Với Kylian Mbappe tôi yêu một tài năng trẻ, một ngôi sao đáng được khen 
ngợi và trân trọng. 
 
Hãy nghĩ tôi là một bà già nhà quê chẳng biết gì để bình luận đá banh. Tôi viết vì thích đá banh và vì muốn 
trao gửi yêu thương đến người em tôi rất quý mến là Trần Hữu Phúc. Em là một cây viết bình luận thể thao 
trên trang Web Ngô Quyền. Mỗi mùa World Cup hay các giải lớn chị em tôi lại gọi nhau bình luận sôi nổi. Em 
khuyến khích tôi viết về đá banh cho có phong trào và dù hay hay dở em đều rất thích. Mùa World Cup năm 
nay vắng em, trang "bình luận thể thao" không có bài em gửi tới. Chỉ mong bài viết này đóng góp một phần rất 
nhỏ niềm vui về thể thao gửi đến thầy cô và các bạn. Một dấu chấm hình trái tim nhớ thương gửi đến Trần 
Hữu Phúc. 
 
Vì không chuyên môn nên tôi xem đá banh và nhận xét theo cái nhìn vô tư của mình đối với cầu thủ và diễn 
biến trên sân cỏ, có khi đúng cũng có khi sai nhưng khách quan không bắt chước một ai. Như một ca sĩ hát có 
người thích người không tùy theo sự cảm nhận, rung động của người nghe. Như một truyện ngắn, độc giả sẽ 
có nhận xét riêng theo rung cảm của mình với cốt chuyện , nhân vật và cách hành văn. Sự thưởng thức và 
đánh giá mỗi người mỗi khác. Cho nên tôi theo dõi, ghi nhận để tham gia không khí sôi nổi trong mùa World 
Cup 2022. 
 
Đây là trận đấu cuối cùng để tranh nhất nhì mùa World Cup 2022 giữa hai đội kỳ cựu Pháp và Argentina ở sân 
Lusail Qatar vào ngày 18/12/2022. Ở hiệp một theo nhận xét của tôi đội Argentina làm chủ trái banh. Họ giữ 
banh lâu hơn và có nhiều pha tấn công trong khi đội Pháp khá chật vật để giành banh và cơ hội làm bàn. 

- Phút thứ 8 thủ môn đội Pháp bị té ngã xoài trước khung thành làm tôi quá đổi hồi hộp. Vì nghe đâu sau 
khi trận đấu với Maroc kết thúc, một vài người trong đội tuyển đã bị cúm. Huấn luyện viên đội Pháp rất 
lo ngại và cẩn thận để virus cúm không lây lan khi bước vào trận chung kết. Mong là họ không sao. 

- Phút thứ 19 Pháp được hưởng một cú đá phạt nhưng rất tiếc vì đá cao, banh vượt qua xà ngang mất 
cơ hội làm bàn. 

- Phút thứ 23 sau một cú té ngã, đội tuyển Argentina được hưởng một cú đá phạt trực tiếp. Messi đá 
thật đẹp và trái banh tung lưới đem về cho đội Arg chiến thắng đầu tiên 1/0. 

- Phút thứ 26 Pháp được một cú đá phạt khá nguy hiểm nhưng được phá ra. Mbappe (10) của Pháp và 
Messi (12) của Arg cùng đội đầu và va nhau té lăn cù. Messi bị đỏ cả vành tai trái. 

- Phút thứ 29 Messi đá cú phạt góc nhưng được phá ra. 
- Phút thứ 36 Messi chuyền banh cho Di Marria số 11. Marria được banh tung một cú đá thật đẹp, thật 

nhanh thủng lưới đội Pháp. Argentina làm bàn lần thứ hai dẫn đầu trận đấu với tỷ số 2.0. 
 
Ở những phút cuối của hiệp một, đội Pháp cố gắng giữ banh và tấn công. Nhưng đội Arg bảo vệ khung thành 
chặt chẻ. 

- Phút thứ 52 đội Arg bị một thẻ vàng nhưng dù được đá trái phạt này đội Pháp vẫn không thể xoay 
chuyển tình hình. Đau đớn nhận thua 2 trái chấm dứt hiệp một.  

- Ở hiệp hai, đội Pháp lấy lại phong độ, nhưng đội Argentina vẫn không ngừng mở những pha tấn công 
ngoạn mục. 

- Ở phút thứ 58, 60, 63, 66 đội Arg tấn công nhưng đều không lọt lưới đội Pháp. 
- Phút thứ 67 Pháp đá cú phạt góc khá nguy hiểm nhưng Messi đã phá ra. 
- Phút 70 Mbappe  cố gắng đá vào nhưng rất tiếc trái banh vượt xà ngang. 
- Phút 71 số 24 của Arg tấn công, nhưng thủ môn đội Pháp chụp được. 
- Phút 80 cầu thủ 12 (Arg)  gạt té số 12 (Pháp) nên Pháp được đá phạt trực tiếp. Mbappe đá tung lưới 

đội Argentina gở cho đội Pháp một trái. Tỷ số 2/1, Pháp lên tinh thần. 
- Phút thứ 81 Mbappe một lần nữa tung một cú đá tuyệt vời thủng lưới đội Arg gở huề cho đội Pháp 2/2. 

 
Những phút kế tiếp hai đội cố gắng đá tung lưới đối phương nhưng bất thành. Cuối cùng với  90 phút thi đấu 
cộng thêm 8 phút bổ sung hai đội vẫn không tạo thành tích mới.  Kết thúc trận đấu với kết quả 2/2  huề nhau. 
Như vậy hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. 



 
 
Ở hiệp phụ vào phút thứ 108 một pha giao đấu quá sức đẹp và hấp dẫn. Các thủ môn đội Pháp tràn về bảo vệ 
khung thành khi đội Arg tràn xuống tấn công. Messi đá một cú quá đẹp. Banh lọt lưới, số 5 đội Pháp đá bật ra. 
Nhưng banh đã vào trong lưới và đội Arg một lần nữa dẫn đầu với tỷ số 3/2. 
Sau những pha tấn công gay cấn, một lần va chạm xém gây sung đột giữa hai đội, Pháp vẫn chưa gỡ hòa 
được. 

- Phút thứ 118 Pháp được hưởng trái phạt trực tiếp nữa. Cũng Mbappe đá tung lưới đội Arg gở hòa cho 
Pháp 3/3. Vì quá nhanh và chính xác nên thủ môn không đoán được đường banh. 
 

Thật là một trận đấu sôi nổi với hai đội tuyển già giặn kinh nghiệm. Trong trận này hai đội chơi rất đẹp không 
chơi xấu không va chạm nguy hiểm. Những cú đá, những pha lừa banh ngoạn mục. Tôi có cảm tưởng đôi 
chân lừa banh của cầu thủ lão luyện như bàn tay của nghệ sĩ piano lướt  nhanh trên phím đàn hay bàn tay ảo 
thuật gia thật nhanh thao tác. Hai chân xoay trở thật nhanh khiến đối phương không biết làm thế nào giành 
được trái banh đó. Nghệ thuật vờn banh trên sân cỏ khiến người mê đá banh không thể không thán phục. Trái 
banh được chuyền cho nhau thật gắn, chính xác đúng người nhận. Đường banh đi thật đẹp như có một lực 
hút để kéo trái banh về phía phe ta. Đó phải qua một quá trình tập luyện công phu và kết hợp nhuần nhuyễn, 
ăn ý  giữa các vận động viên với nhau. Thật tuyệt vời khi xem những pha chuyền banh gắn bó đầy nghệ thuật 
của các đội banh lừng lẫy. 
Kết quả hết giờ hai đội huề nhau 3/3 để bước vào vòng đá Penalty giành chiến thắng. 
 
Rất tiếc ở vòng này đội Pháp đã sơ hở để hai trái không lọt lưới và đội tuyển Argentina giành chiến thắng với 
tỷ số 4/2 đá luân lưu. Như vậy kết quả trận chung kết giải World Cup 2022 tổ chức tại Qatar, đội Argentina với 
ba bàn thắng do Lionel Messi ở phút thứ 23 và 108,  A Di Marria ở phút thứ 36. Đá luân lưu 4 lần đều vào 
khung thành. Tỉ số 4 /4. Giành chiến thắng vô địch. 
 
Đội Pháp đá lọt lưới đội Argentina ba trái đều do công của Mbappe với phút thứ 80, 81 và 118. Nhưng đá luân 
lưu một trái bị chụp được, một trái đá ra ngoài . Chỉ lọt lưới 2/ 4 nên về nhì 
 
Đội Croatia về hạng 3. Đội Maroc về hạng tư. Đã xong mùa World Cup 2022. Một trận thư hùng rất đẹp và hào 
hứng thỏa mãn người hâm mộ. Bất cứ trận đấu nào cũng có kẻ thắng người thua. Khi đội Argentina reo hò tở 
mở thì có những giọt nước mắt rơi âm thầm rơi xuống ở  người thua trận. 
Tôi dùng Iphone chụp hình trên TV để lưu lại. Hình chụp không đẹp, không rõ nhưng xin được chia sẻ. 
 

                          
 

     



 
Mọi cầu thủ đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình đối với màu cờ sắc áo. Họ rất xứng đáng nhận phần thưởng 
có được. Pháo bông được bắn lên và buổi lễ trao giải diễn ra trên sân cỏ. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

Tôi chấm dứt bài viết ở đây. Một chút tình yêu cho đá banh. Hoài niệm nhớ thương về người cha từng làm 
trọng tài kiêm huấn luyện viên thể thao một thời xa xưa. Nén hương lòng nhớ về người em Trần Hữu Phúc. 
Mùa World Cup 2022 tại Qatar đã khép lại. Ở quê nhà VN có một số người làm giàu cũng có một số người tán 
gia bại sản vì cá độ. Tình yêu cho trái banh đã đi sai hướng, trở thành niềm kinh hoàng cho biết bao gia đình 
và những người vợ tội nghiệp.  
 
Khi trái banh lăn trên sân cỏ, người cầu thủ đem hết nhiệt huyết và tài năng để giành chiến thắng cho màu cờ 
sắc áo, cho đơn vị mà họ đại diện. Chúc Mừng Argentina. Chúc Mừng World Cup 2022 đã thành công rực rỡ. 
 
Nguyễn thị Thêm. 

 

Chi tiết giải đấu 

Nước chủ nhà Qatar 

Thời gian 20 tháng 11 – 18 tháng 12 

Số đội 32 (từ 5 liên đoàn) 

Địa điểm thi đấu 8 (tại 5 thành phố chủ nhà) 

Vị trí chung cuộc 

Vô địch  Argentina (lần thứ 3) 

Á quân  Pháp 

Hạng ba  Croatia 

Hạng tư  Maroc 

Thống kê giải đấu 

Số trận đấu 64 

Số bàn thắng 172 (2,69 bàn/trận) 

Số khán giả 3.404.252 (53.191 khán giả/trận) 

Vua phá lưới  Kylian Mbappé 
(8 bàn thắng) 

Cầu thủ 
xuất sắc nhất 

 Lionel Messi 

Cầu thủ trẻ 
xuất sắc nhất 

 Enzo Fernández 

Thủ môn 
xuất sắc nhất 

 Emiliano Martínez 

Đội đoạt giải 
phong cách 

 Anh 
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