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Cờ bạc đã đẩy bao gia đình vào cảnh khốn cùng, khiến bao nhiêu người tiêu tan sự
nghiệp vướng vào vòng lao lý. Nhiều tác phẩm văn nghệ đã được sáng tác, biểu diễn để
lên án, kêu gọi mọi người lánh xa đam mê may rủi này. Thế nhưng, trong giới nghệ sĩ,
người dính vào cờ bạc lại không phải hiếm.

Ngày 15-11, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử đối với nghệ sĩ Hồng Tơ và các đồng phạm
về tội đánh bạc. Trước đó, ngày 8-11, phiên tòa này đã được mở.

Nghệ sĩ Hồng Tơ bị cáo buộc rủ người về quán cà phê của mình chơi trò đỏ đen. Theo hồ sơ,
lúc 14 giờ 30 phút, ngày 17-4-2019, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang Cao Văn Tơ (nghệ
sĩ Hồng Tơ) cùng Giáp Thành Tây (sinh năm 1974, từng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội
đánh bạc và tổ chức đánh bạc), Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1954, quốc tịch Australia, anh em
kết nghĩa của Hồng Tơ), Trần Văn Hùng (sinh năm 1956), Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1972) và
Dương Hoàng An (sinh năm 1984) đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm, cũng là
nơi cư trú, nhà riêng của Hồng Tơ trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân
Phú. Tại đây, công an thu giữ gần 15 triệu đồng trên và một số vật dụng để đánh bạc.

Hồng Tơ và các đồng phạm trong phiên tòa.
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Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một
tháng với Cao Văn Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc. Các đối tượng còn lại cũng bị khởi
tố về hành vi trên, bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Hồng Tơ sinh năm 1963 tại Mỹ Tho, Tiền Giang,
xuất thân là diễn viên cải lương nhưng sau đó nổi tiếng ở lĩnh vực hài kịch.

Anh từng tham gia vai diễn trong các vở cải lương "Hòn vọng phu", "Tình yêu và tướng cướp"...
Hồng Tơ cũng có mặt trong các bộ phim như "Khi đàn ông có bầu", "Cái bóng bên chồng" và
trong serie phim "Truyện cổ tích Việt Nam"...

Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là người mê cờ bạc. Vì có máu đỏ đen nên Hồng Tơ
từng có giai đoạn lâm vào nợ nần, bị giang hồ truy đuổi vì nợ sau những chiếu đỏ đen.

Thông tin về vụ nghệ sĩ Hồng Tơ liên quan đến đánh bạc, bị tạm giam, rồi được tại ngoại khiến
nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi trước đó không lâu, anh từng chia sẻ với khán giả về chuyện
mình từng đam mê cờ bạc nhưng đồng thời cũng khẳng định đã hoàn toàn đoạn tuyệt, chí thú
làm ăn, giành hết thời gian cho nghệ thuật.

Trong những năm 90, nghệ sĩ Hồng Tơ kiếm tiền không ít từ việc đi diễn và buôn bán bất động
sản. Có tiền, anh lao vào cá độ, cờ bạc. Số nợ lên đến chục tỉ đồng. Cuộc sống nghệ sĩ bị xáo
trộn kể từ đó. Hồng Tơ không thể đi diễn vì mỗi khi đứng trên sân khấu thì ở dưới lại có dăm ba
người chờ sẵn, gây áp lực đòi nợ. Thậm chí, cuộc sống rơi vào đường cùng khiến anh từng nghĩ
đến cái chết. Anh đã phải bán ngôi biệt thự để trả nợ.

Sau đó, nam nghệ sĩ lấy lại tinh thần bằng cách tập trung vào công việc, trả nợ, đi chùa… để ổn
định cuộc sống. Nhưng tiếc rằng, anh lại chứng nào tật ấy. Như con thiêu thân càng thua càng
muốn gỡ gạc, hết tiền, anh vay nóng của xã hội đen để rồi nợ chồng nợ. Lại một lần nữa anh
phải bán nhà.

Cờ bạc và nợ nần khiến sự nghiệp của anh lụi tàn, gia đình ly tán. Người vợ đầu sau nhiều lần
khuyên nhủ chồng bất thành, chị đã chọn cách ra đi. Sau đó Hồng Tơ kết hôn với một cô gái
kém mình 23 tuổi.

2/4

Buồn nỗi nghệ sĩ vương… chiếu bạc
Thứ hai, 18 Tháng 11 2019 18:58

Tại tòa, Hồng Tơ và các đồng phạm thành thật khai báo, thừa nhận hành vi và tỏ ra ăn năn, hối
hận. "Bị cáo rất hối hận khi bao nhiêu năm mang điều tốt đẹp tới công chúng mà ngày hôm nay
vì sự chủ quan của mình làm ảnh hưởng đến hình ảnh người của công chúng, ảnh hưởng đến
xã hội, làm mất trật tự an ninh. Bị cáo xin hứa sẽ nghiêm chỉnh chấp hành tất cả những gì luật
pháp đưa ra.

Nghệ sĩ Hồng Tơ.

Đây là lần đầu phạm tội, bị cáo xin HĐXX xem xét, cho bị cáo có hình thức xử phạt nhẹ nhất
để bị cáo có cơ hội, bù đắp, chuộc lại lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra", Hồng Tơ nghẹn ngào nói.

Làng giải trí Việt nam có nhiều người cùng "nhóm máu đỏ đen" với Hồng Tơ, trong đó phải kể
đến nghệ sĩ lẫy lừng một thuở Thương Tín (sinh năm 1956). Tài tử Thương Tín là một trong
những gương mặt nổi trội của điện ảnh Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước. Thương Tín
từng đóng hơn 200 bộ phim truyền hình, điện ảnh, chưa tính các vở diễn trên sân khấu.
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Nhưng "thần tượng" ấy bị sụp đổ vào tháng 10-2007, khi Thương Tín bị phát hiện, bắt quả tang
đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại quán cà phê do ông làm chủ. Thương Tín mất trắng danh
tiếng lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên ông đã nhanh chóng đứng dậy, lấy lại được niềm tin trong cuộc
sống sau khi tại ngoại, nhất là sau khi cô con gái nhỏ ra đời. Giờ đã ngoại lục tuần, Thương Tín
vẫn tham gia đóng phim.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Thương Tín chia sẻ, ông vẫn cảm thấy bình yên, hạnh
phúc khi sống cùng con gái. Nghệ sĩ Thương Tín cho biết, dù đúng hay sai, thì hậu quả thế nào
bản thân ông tự chấp nhận, không hối tiếc. Điều mất mát đáng tiếc nhất đối với Thương Tín
chính là danh tiếng.

"Con chim sơn ca của núi rừng" khiến khán giả bồi hồi nhớ đến nhiều là ca sĩ Siu Black, một
giọng ca đầy nội lực, máu lửa. Nhắc đến Siu Black người hâm mộ nghĩ ngay đến những "Ly cà
phê Ban Mê", "Ngọn lửa cao nguyên".... Nhưng "ngọn lửa" ấy giờ đã lụi, cho dù nó vẫn "âm ỉ"
chờ một ngày nào đó sẽ "bùng cháy". Người hâm mộ vẫn chưa quên việc Siu Black bị vỡ nợ
lên tới hàng chục tỉ do việc kinh doanh thua lỗ và bị "nhiễm virus đỏ đen".

Theo Công An Nhân dân.
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