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LS. Ngô Tằng Giao
Từ ngàn xửa ngàn xưa tình yêu nam nữ luôn luôn là một nguồn cảm hứng bất tận
của thơ văn. Khi đã yêu thì nhìn cái cành cây khô cằn trơ trụi giữa trời cũng hình như
phảng phất đầy hoa thắm, nụ tươi. “Ái tình như ngọn đũa phù thủy biến túp lều tranh
thành lâu đài bằng vàng”, tục ngữ nước Đức nói vậy đó. Tục ngữ nước Pháp nói: “Đời
không tình yêu như trời không có nắng”. Ông thánh Paul lại hăm he là: “Thiên đường
sẽ chẳng mở cửa để đón chào những người cằn cỗi, thiếu tình yêu”. Mẹ Theresa thời
nói: “Tình yêu là trái chín của mọi mùa. Nằm trong tầm với của mọi bàn tay”.
Tình yêu thường đưa tới hôn nhân. Nhưng ngày nay, hôn nhân và gia đình đang bị
công phá bởi một lực lượng ý thức hệ với nhiều ý kiến khiến ta phải suy ngẫm.
Có người nói: “Phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận mạc, cầu nguyện hai lần
trước khi bước chân xuống tàu ra biển khơi, nhưng phải cầu nguyện đến những ba lần
trước khi... kết hôn!” Hoặc: “Hôn nhân chẳng khác chi một cuốn tiểu thuyết mà trong đó
vị anh hùng... chết ngay từ chương đầu tiên.” Có câu tục ngữ lại ví von rằng người ta
lấy vợ lấy chồng “không khác nào thọc tay vào một cái bao trong đó có đựng chín con
rắn độc và một con lươn, chắc khó mà bắt được trúng con lươn!”
Ai đó còn nhắc lại câu nói bất hủ của nhà hiền triết cổ Hy Lạp Socrates: “Bằng mọi
giá bạn phải cưới vợ. Nếu bạn gặp được một người vợ tốt thì bạn có hạnh phúc. Còn
nếu bạn gặp phải bà chằng tinh thì bạn sẽ trở nên một triết gia.”
Tình yêu và hôn nhân trở thành đối nghịch trong tư tưởng của nhiều người. Chẳng
hạn như Oscar Wilde, văn thi sĩ lừng danh của xứ Ái Nhĩ Lan, đã tuyên bố: “Bạn phải
luôn luôn sống trong tình yêu. Đó chính là lý do bạn chớ bao giờ nên kết hôn cả.” Còn
đại văn hào George Bernard Shaw lại nói rằng: “Nếu hai kẻ đang yêu nhau mà lại nghĩ
đến chuyện kết hôn thì không còn gì thiếu khôn ngoan hơn.” Triết gia Herbert Spencer
lại chơi chữ: “Hôn nhân là ‘marriage’, lẽ ra phải đọc là ‘mirage’ (ảo ảnh) mới chính xác.”
Và Benjamin Franklin thì khuyên rằng: “Trước khi lấy vợ hãy cố mở mắt ra. Sau khi lấy
vợ nên cố mà khép mắt lại.”
Có người hỏi cựu tổng thống George W. Bush bí quyết nào khiến cuộc hôn nhân
của ông được lâu dài. Ông trả lời rằng: “Chúng tôi thường thoải mái đi tới nhà hàng hai
lần một tuần. Có thắp đèn cày, ăn tối, nhạc nhẹ và khiêu vũ. Bà ấy đi vào những ngày
thứ Ba. Còn tôi đi vào những ngày thứ Sáu!”
Thường có những lời khuyên răn là phải thật thận trọng khi quyết định kết hôn
nhưng trong thực tế đôi bên nam nữ hình như đôi khi cứ phớt lờ đi và cứ hùng hục lao
vào con đường tình yêu này. Thế là mờ cả con mắt. Từ “động phòng” cho tới “động
tâm” và cuối cùng đưa tới “động thủ” nhiều khi cũng chẳng lâu la gì cho cam. Thế là...
“vác chiếu ra tòa.” Khi ly dị có một chàng trai tuyên bố: “Trước khi cưới tôi là Hoàng tử.
Trong ngày cưới tôi là Vua. Sau ngày cưới tôi là lính hầu, còn hôm nay tôi là thằng hề!”.
Còn Sacha Guitry nói: “Lúc đầu đàn bà ở trong vòng tay ta, một ngày kia ở trên cánh
tay và sắp sửa ngồi trên lưng.”

Nhìn qua nước Pháp thì thấy đương kim Tổng thống của nước này là François
Hollande khôn quá. Chàng không bao giờ chịu ký hôn thú gì hết trơn hết trụi! Chàng đã
từng lần lượt đưa mấy em về… “chân trời tím”. Sau khi “gom hết mây hai đứa xây lâu
đài yêu” tại cung điện Elysée chàng lại chơi trò “có mới nới cũ”. Chàng cho về hưu sớm
hai bà vợ không bao giờ cưới của mình nay đã về già là Ségolène Royal, 61 tuổi, từng
là lãnh tụ trong đảng Xã Hội Pháp, rồi đến Valérie Trierweiler, 51 tuổi, một nhà báo làm
cho tờ báo nổi tiếng của Pháp, Paris Match, để tòm tem với một em sexy hơ hớ xuân
xanh là Julie Gayet, 41 tuổi.
Chắc chàng áp dụng câu ngạn ngữ Đức: “Thiếu nữ là nho tươi, gái già là nho khô”
hoặc theo mốt Việt Nam ta là “Giầu đổi bạn sang đổi vợ.” Với thành tích tình cảm “sống
chung hòa bình” không hôn thú này François Hollande quả thật là một tay playboy Phú
Lãng Sa thứ thiệt. Vào đầu năm 2014 chuyện của chàng bị tờ báo lá cải Closer phanh
phui tùm lum ra hết.
Nhân đó người ta nhớ lại là Vua François 1er từng có một câu nói để đời, có lẽ câu
này đã gây ảnh hưởng mạnh đến các vị Tổng thống và chánh khách Pháp trong các thế
hệ sau đó. Ông vua này nói: “Cung điện mà không có đàn bà (hoặc tình nhân hay cung
phi) thì cũng giống như khu vườn trong hoàng cung mà không có bông có hoa vậy.”
Sau khi ly dị cả hai người hôn phối được trả lại đời sống độc thân và tự do tái hôn
làm lại cuộc đời tốt đẹp hơn. Theo như J. Paul Sartre ghi nhận: “Thường người ta nói
mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất
diệt.” Rất tiếc sau khi ly dị mà tái hôn thì không rõ lần này có phải là lần cuối bất diệt
hay không đây?
Xin nghe chuyện cô nàng Zsa Zsa Gabor, nữ tài tử thượng thặng Mỹ nổi danh thì có
tới 9 đời chồng. Chính nàng đã từng nhận xét về giới mày râu như sau: “Một người đàn
ông đang yêu sẽ vẫn còn là chưa hoàn hảo mãi cho tới khi đi lập gia đình. Nhưng ngay
sau đó thì đời chàng coi như đi đứt luôn.”
Nàng Zsa Zsa Gabor qua mặt nữ tài tử Liz Taylor. Nàng Liz Taylor chỉ mới có 7
người chồng trong 8 cuộc hôn nhân mà thôi. Lấy Richard Burton 2 lần. Lần đầu năm
1964. Ly dị năm 1974. Tái kết hôn với chàng này năm 1975. Rồi lại ly dị năm 1976.
Chính nàng Elisabeth Taylor từng lớn tiếng tuyên bố: “Hôn nhân là thời kỳ ngơi nghỉ
giữa hai đam mê” và “Ly dị là căn bệnh gây ra bởi hôn nhân.”
*
Theo luật pháp Hoa Kỳ thì ly dị có hai hình thức khác nhau: “ly dị không lỗi” (no-fault
divorce) và “ly dị vì lỗi” (fault divorce).
Nguyên do ly dị vì lỗi thay đổi trong từng tiểu bang ở xứ Hoa Kỳ, nhưng nói chung
là: “Bạo hành, ngược đãi” (cruelty); “Bỏ phế gia đình” hay “Bỏ cư sở hôn nhân”
(desertion and abandonment); Bị kết án và bị “giam giữ trong lao tù” (confinement in
prison) thường là về một tội hình sự (crimes); “Không có khả năng về sinh lý” (physical
inability to engage in sexual intercourse), đây là sự "bất lực" (impotency); “Điên, mất trí”
(insanity) và chính yếu là tội “Ngoại tình” (adultery.) Ngoại tình còn gọi là hành động
“chuyển nhượng tình cảm” (alienation of affection) là hành động tình dục, sự liên hệ xác
thịt giữa một người đang có vợ có chồng với một người khác, khác hơn là người “phối
ngẫu” (spouse) tức là chồng hay vợ của chính mình.

Giới bình dân nước Việt ta trước kia không biết có dịp học luật hay không mà cũng
giỏi quá chừng chừng, biết tránh né tội gian dâm khi khuyên nhau:
“Trai tân gái góa thì chơi
Đừng nơi có vợ, chớ nơi có chồng.”
Với nguyên tắc “nam nữ bình quyền” nên nếu tại quê nhà có lắm “cỏ non” cho quý
ông cao niên nào nghĩ đến việc hưởng thụ, tìm những quan hệ tình cảm mới để tô điểm
cho tuổi vàng “golden years” theo đúng câu “trâu già ham cỏ non” thì nghe nói cũng có
lắm “phi công trẻ” hành nghề… “lái máy bay bà già” nữa đấy. Các tay trai trẻ này sẵn
sàng hầu hạ chiều chuộng quý bà… xồn xồn nhưng lắm bạc! Thôi không đi sâu vào vấn
đề này kẻo lại nghe các nhà mô phạm mắng cho là “Đồ mèo mả, gà đồng!”
*
Trước tòa án thì chẳng còn chuyện kiện tụng nào mà lại hấp dẫn và gây chú ý như
chuyện xin ly hôn, ly dị vì ngoại tình. Thôi thì tên tuổi các “đương sự”, các nhân chứng,
ngày giờ, nơi chốn, bằng cớ làm chuyện “tồi bại” phải được phanh phui ra hết. Nếu kẻ
“phạm tội” chẳng cần giấu giếm gì về chuyện “affair” của mình thì vụ kiện thật dễ dàng.
Dễ có bằng chứng “quả tang” (flagrante delicto) mà chẳng cần phải tốn kém nhờ đến
thày kiện và thám tử tư theo dõi đôi “gian phu dâm phụ” để sau này đưa ra bằng chứng
trước tòa.
Trong thực tế đa số chuyện “affair” này đều được che đậy rất kỹ. Chuyện “trai gái”
lại chỉ xảy ra trong chốn “phòng the” riêng tư kín đáo, khó mà có được bằng cớ. Còn
như nếu các đương sự khai rằng chỉ cùng nhau đi ăn tại McDonald hay “mồm năm
miệng mười” la lối rằng “chỉ dắt nhau đi ăn chè Nhà Bè” chứ… hổng có mần chi tầm
bậy tầm bạ hết, như chuyện xưa tích cũ trong làng ca nhạc tại nước nhà, thì đây đã chỉ
rơi vào tình trạng “tiết hạnh… khả nghi” mà thôi, khó có bằng cớ để kết tội lắm.
Thi sĩ La Fontaine đã từng tuyên bố: “Nếu phải trừng phạt tất cả những kẻ phản bội
ở trên đời này thì chẳng còn có ai để tha thứ được”. Còn Shakespeare trong tác phẩm
Roméo and Juliet lại viết rằng: “Ái tình của bọn trẻ không thực sự nằm ở trong tim
chúng, mà là nằm ở đôi mắt chúng.” Trong bài thơ “Kỳ nữ” Đinh Hùng tỏ ý tán đồng
quan điểm này:
“Ôi! Cám dỗ cả mình em băng tuyết
Rợn xuân tình trên bộ ngực thanh tân
Ta gần em mê từ ngón bàn chân
Mắt nhắm lại để lòng nguôi gió bão.”
Than ôi! Mấy ai chịu nhắm mắt lại để cho “con lợn lòng” yên ngủ! Thế là gió bão nổi
lên! Dễ đi tới “tan nhà nát cửa”! Tội ngoại tình khó chứng minh được trước tòa án khi
“dâm vô tang, đạo vô tích”, khó bắt được quả tang chuyện “trai trên gái dưới”, chuyện...
“ma ăn cỗ”, trừ khi chính các con “ma” đó sau khi “ăn cỗ” linh đình cùng nhau xong lại
không chịu chùi mép mà còn viết sách, viết hồi ký để hào hứng tường thuật lại nội vụ
thì không kể.
Thật vậy! Cứ theo rõi chuyện người đẹp Gennifer Flowers vào năm 1995 viết sách
lấy tựa đề giật gân là “Passion & Betrayal” (Đam mê và Phản bội) thì rõ ngay. Nàng viết
sách kể lại những chuyện hào hứng của mình với ngài Clinton Tổng Thống xứ Cờ Hoa.
Nàng vốn là ca sĩ kiêm ký giả đã yêu chàng từ khi chàng chưa làm Tổng Thống, mà

còn là Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang mà thôi. Chàng thường hay lân la đến căn
phòng của nàng để... “giao du thân mật”, dù chàng “ván đã đóng thuyền” với bà vợ
cũng là một thày kiện!
Thế rồi không rõ chàng đã mở mắt ra “chiêm ngưỡng” thân thể nàng theo kiểu nào
mà nàng viết để “diễn tỏa” về cái nhìn của chàng như sau: “Cái nhìn không những như
muốn thoát y em (undress me)... Cái nhìn như muốn lật ngửa em lên và xuyên từ trong
ra ngoài (turning me upside down and inside out just by looking at me).” Trong một
đoạn khác nàng viết: “Chúng em thèm khát thân xác nhau vì lâu chưa được thỏa mãn.
Em thèm khát chàng và rồi chúng em làm tình với nhau hưng phấn như thủa ban đầu
gặp gỡ (I was starved for him, and we made love as if it was our first time).”
Chẳng rõ mấy cái “con ma” này có “ăn cỗ” với nhau thật không, có Trời mà biết! Nếu
đây là sự thật “trăm phần trăm” thì khỏi cần phải làm thầy bói, thày tướng số, người ta
cũng có thể đoán trúng ngay phóc rằng chàng thì tuổi… “con dê xồm” còn nàng thì cầm
tinh con... “ngựa”.
Chưa hết! Lại còn thêm một chuyện nữa: Monica Lewinski. Monica gặp Clinton (lúc
này đã là Tổng Thống) lần đầu vào mùa hè 1995, khi đó nàng mới 22 tuổi. Chàng tuổi
tác hơn nàng gấp đôi. Nàng được tuyển dụng làm thực tập viên tại Toà Bạch Ốc. Một
hôm nàng giáp mặt Clinton khi chàng đứng một mình trong căn phòng của chánh văn
phòng. Nàng nói: “Bốn mắt chạm nhau” (intense eye contact) và nàng muốn tắt thở (my
breath was taken away). Ngay tối hôm đó hai người chung đụng thể xác lần đầu (blow
job) và sau đó tái diễn nhiều lần… Nàng nói chàng có tia nhìn “chết người” như muốn
lột trần quần áo trên người nàng, rất ham muốn, rất thèm thuồng và rất đáng yêu (his
eyes were very soul-searching, very wanting, very needing, and very loving).
Trong cuốn “Monica’s story” nàng kể lại buổi gặp gỡ đầu tiên: “Ông ôm tôi, hôn tôi
trước và thoáng chốc cả hai không còn một mảnh áo che thân. Nhiều người chê cười
tôi để mất phẩm giá khi thoả mãn ông như thế. Nhưng ông đã chứng tỏ là người đàn
ông tuyệt vời. Thú thật tôi đã đạt tới cực điểm trước ông (I had the first orgasm of the
relationship). Lần gặp thứ nhì, cũng tại thư phòng, trong bồn tắm. Tôi chậm rãi cởi từng
nút áo ông. Phản ứng tự nhiên, ông thót bụng lại, bối rối (vì bụng ông hơi to), tôi nói vài
câu ve vuốt, trấn an ông. Và trước mặt tôi, là một người đàn ông đời thường, không có
vẻ gì là một Tổng Thống Hoa Kỳ.”
Bà Clinton viết, sau khi biết được sự thật trên là bà “điếng người, tâm hồn tan nát và
tức giận quá...” “Là một người vợ, tôi chỉ muốn vặn cổ Bill. Những quyết định khó khăn
nhất trong đời tôi là cứ tiếp tục ở với Bill và ra tranh cử chức Thượng nghị sĩ New
York”. Bà viết trong một cuộc nghỉ hè gia đình chỉ có con chó trong nhà là còn quanh
quẩn bên Bill mà thôi. Nhưng sau cùng bà đã nhất quyết yêu ông tha cho ông và hỗ trợ
ông trong tư cách tổng thống Hoa Kỳ. Trong vụ ông chồng lem nhem, bà Hillary Clinton
đã quyết tâm ngậm bồ hòn làm ngọt, đóng vai hiền thê tha thứ vì bà hiểu rõ bỏ con
thuyền Bill Clinton thì bà cũng sẽ bị chết chìm theo luôn. Chỉ có bám vào đó thì mới còn
tương lai. Và bà đã tính toán đúng, tương lai chính trị có vẻ còn rất… “hoành tráng” nên
đã ra ứng cử Tổng Thống ngay thôi!
Ái tình chan chứa ngọt ngào như mật ong nhưng cũng luôn luôn chen lẫn với mật
đắng, có lẽ vì thế nên thi sĩ La Fontaine nói: “Aí tình có những lạc thú cũng như có

những hình phạt của nó vậy (L’amour a ses plaisirs aussi bien ses peines).” Không biết
chàng Clinton hào hoa sau những lạc thú của mình có phải chịu hình phạt gì không
nhưng người ta thấy có một chuyện nữa đáng nói là nhân dịp này bà Clinton có tài liệu
hấp dẫn để viết “hồi ký” và bỏ túi khoảng 8 triệu đô la tiền bản quyền tại Hoa Kỳ, không
kể khi sách xuất bản ở nước ngoài lại có thêm… lợi tức nữa.
Mãi tới tháng 5 năm 2014 Lewinski mới thỏ thẻ nói rằng mối quan hệ hồi thập niên
1990 với Clinton là sự việc giữa hai người trưởng thành và có sự đồng thuận. Lên tiếng
trên Vanity Fair, nàng tuyên bố: "I, myself, deeply regret what happened between me
and President Clinton…” Hổng rõ nàng có hối tiếc mà rên rỉ cất tiếng hát rằng: “Lệ xóa
cho em được không những kỷ niệm đắng. Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về
tìm?…”
À! Lại còn chuyện mấy tay mơ học đánh golf khi mới gia nhập trò chơi này thường
nghe khuyên rằng: “Nhắm cho cẩn thận nhé kẻo lại giống như Tiger Wood mà đặt vào
nhầm lỗ (put in the wrong hole) mà bị vợ đập cho bể mặt đấy!” Sau đó lại được học
thêm bài học nữa là: “A Lewinsky in golf: This is when putting to the cup, the ball runs
around the edge of the cup and does not go into the hole.” Hoặc “A Monica Lewinsky"
all lip and no hole. Anh em chơi golf nhắc tới khái niệm này khi trái golf chạy vòng
quanh miệng lỗ, không chịu rơi xuống lỗ mà lại chạy ra ngoài.
Không hiểu chuyện này có liên quan gì tới những lời khai của ngài Clinton rằng
chàng và Lewinsky chỉ “vòng ngoài” mà thôi, chưa hề có sự tiếp xúc trực tiếp giữa hai
bộ phận kín đáo của nam và nữ nên về pháp lý thuần túy chưa đủ yếu tố của tội “ngoại
tình”? Lại còn chuyện trong một buổi chương trình Talk Show của Oprah Winfrey có đề
tài là “oral sex”. Một cậu nhỏ tham dự chương trình nói rằng cậu chỉ biết đến trò này
sau khi coi tường thuật chi tiết về sự việc lèo tèo giữa Lewinsky và Clinton trong văn
phòng Toà Bạch Ốc! Thật hết nước nói! Thôi xin tạm ngưng bàn chuyện ngoại tình ở
đây vậy!
_______________________________

