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"MỘT SỰ NHỊN LÀ CHÍN SỰ LÀNH" 

 
(Bài được viết vào ngày October 5/1990. 

TÌM THẤY LẠI vào ngày November 30/2011, thứ Tư, 
 sau đúng 21 năm bị vùi quên trong hộc tủ  

đầy những bản thảo dang dở mới, cũ của TTBG…) 
   

 
 
 

Đoan Trang, Phóng viên Đài phát thanh  
Đông Thành, San Jose,  

thực hiện ngày Oct. 4/1990. 
  

Tác giả Nước Chảy Qua Cầu khi bày tỏ về quan niệm hạnh phúc vợ chồng đã nói như 
trên với phóng viên Đài phát thanh Đông Thành trong chương trình Ph ỏng Vấn Văn Nghệ Sĩ 
Hải Ngoại của Đài sẽ được phát thanh vào ngày Oct. 6 và 7/1990, lúc 17:30 PM. 

TTBG mặc dù mới xuất hiện trên văn đàn hải ngoại nhưng đã chiếm được sự mến mộ của 
rất đông độc giả. Tập bút ký Nư ớc Chảy Qua Cầu của chị đã được đón nhận nồng nhiệt. 
Tuần lễ này, nhân dịp chị cho ra mắt tập truyện Gã Cùi Và Miếng Dừa Non, phóng viên Đài 
phát thanh Đông Thành đã mời chị đến phòng vi âm để quí độc giả hiểu thêm về nhà văn nữ 
khả ái TTBG của chúng ta. 

Ngoài nhân dáng một nhà văn, chị còn là một giáo sư dạy dương cầm tại San Jose đã tạo 
được nhiều uy tín. Thêm nữa, theo chúng tôi biết, chị lại còn là một người nội trợ rất đảm 
đang và đối với chị, hạnh phúc gia đình vẫn là điều hàng đầu quan trọng trong đời sống hiện 
nay của chị. 

Đoan Trang. 
* 

* * 
 

"Trần Thị Bông Giấy, do đâu mà chị chọn bút hiệu ấy và đó có phải là tên thật?" 
“TTBG chỉ là bút hiệu. Tôi yêu loài hoa bông giấy vì nó biểu tượng được một cái gì thật 

là VN, mỏng manh chịu đựng và lâu tàn úa. Một loài hoa thân mật đầu giàn trước ngõ của các 
gia đình VN, từ Miền Nam ra tới Miền Bắc và Miền Trung.” 

 
“Chị bắt đầu đi vào Văn nghiệp từ bao giờ?” 
“Nói cho đúng, tôi được cha mẹ hướng dẫn cho đọc sách rất sớm, khi chưa đầy 5 tuổi. 

Cái thói quen này đã ăn sâu vào đ ời sống tôi mấy chục năm sau. Nhưng bởi vì cha tôi là một 
giáo sư đàn vĩ cầm nhạc cổ điển Tây Phương cho nên âm nhạc lại là cái nôi hun đúc cuộc đời 
tôi hơn cả. Tôi sống trong âm nhạc, lớn lên trong âm nhạc, phiêu bạt giang hồ cũng chỉ với 
âm nhạc. Tôi đã đi r ất nhiều trong thời tuổi trẻ, từ mũi Cà Mau ra tới tận Vĩ Tuyến 17, gần 
như không nơi nào tôi không từng đặt chân qua.  

Tôi chưa hề mang ý nghĩ mình sẽ là nhà văn. Văn chương với tôi không phải là mối khắc 
khoải đeo đuổi. Mãi đ ến năm ngoái, 1989, viết quyển bút ký Nư ớc Chảy Qua Cầu, tôi chỉ 



mang tâm trạng duy nhất là giữ lại những kỷ niệm tôi đã sống mà hẳn rằng thời gian sẽ xóa 
nhòa hết trong ký ức quên lãng. Có thể gọi đó là bước thứ nhất ‘buộc’ tôi đi vào văn nghiệp. 
Và trong bước thứ nhất này, phải kể là nhờ có sự khuyến khích tận tình của TNH, chồng tôi. 
Cái may của tôi là ở đó. Nếu không gặp và làm vợ TNH, có lẽ với tôi cho đến hết đời, văn 
chương vẫn chỉ là một ảo ảnh xa vời không thể chụp bắt. Tôi thật lòng tin như thế.” 

 
“Chị vừa mới nói là chị may mắn trong hôn nhân, có nghĩa r ằng chị có hạnh phúc. 

Vậy xin cho biết quan niệm thế nào về hạnh phúc đôi lứa?” 
“Đối với tôi, hạnh phúc đôi lứa được nhìn như một cái ghế đu với tấm ván dài kê ở giữa, 

hai đầu ván có hai người trọng lượng bằng nhau ngồi trên đó. Người này nhún một chút, 
người kia nhún một chút, cái ghế mãi cứ chòng chành dao động. Nếu cả hai cùng ngồi im, tự 
khắc ghế sẽ không lung lay chuyển đổ. Sự ngồi im này được ví như sự ‘nhường nhịn’. Ông bà 
mình thường bảo ‘Một sự nhịn là chín sự lành’.” 

 
“Xin chị cho biết đã rời VN từ bao giờ và trước khi đến Hoa Kỳ, chị có từng sống qua 

các quốc gia khác?” 
“Tôi theo gia đình đi di ện ODP (anh em bảo lãnh) cuối năm 1983, định cư tại Bruxelles, 

Belgique. Sau đó bỏ qua Paris sinh sống. Tôi cũng t ừng có dịp đi đến nhiều quốc gia khác 
như Lục Xâm Bảo, Hòa Lan và Đ ức. Tháng 7/1986, tôi du lịch qua Mỹ, đến ở trong New 
York trước, rồi chuyển xuống Cali. và ở luôn tại đây, vùng San Jose, cho tới ngày nay.” 

 
“Cảm tưởng của chị về sự khác biệt ra sao giữa Âu Châu và Mỹ?” 
“Với tôi, trên hình thể địa dư, Âu Châu đẹp hơn Mỹ rất nhiều. Tôi yêu văn hóa nghệ thuật 

Pháp và Đức, ngưỡng mộ ngành hội họa & điêu khắc và các công trình kiến trúc đầy mỹ thuật 
của Âu Châu. Nhưng đời sống kinh tế ở Âu Châu nói chung và nước Pháp nói riêng khó khăn 
rất nhiều so với Mỹ. Nếu chỉ nghĩ đến cá nhân mình và những sở thích tự nhiên, hẳn tôi 
không bao giờ rời Âu Châu đi Mỹ. Nhưng nếu nghĩ tới tương lai con cái thì M ỹ mới là quốc 
gia để tôi phải tìm về.” 

 
“Hiện tại chị có những hoạt động gì tại Mỹ trong thực tế lẫn trong văn học? Và chị có 

yêu thích những hoạt động ấy?” 
“Tôi hiện đang là giáo sư dạy dương cầm nhạc cổ điển Tây Phương tại nhà với một số 

học trò khoảng 50 em. Âm nhạc là sở trường của tôi nên hẳn nhiên tôi rất thích công việc ấy. 
Vả lại, đã gọi là ‘học trò’ (dù bao nhiêu tuổi) thì với tôi cũng đều là đáng yêu đáng quí. Có lẽ 
tôi có duyên với học trò nên đư ợc tất cả, từ một em nhỏ 6 tuổi đến một em lớn ngoài 30 đã 
lập gia đình, mến thương đặc biệt. Vì vậy mà sự học của họ cũng tiến triển khả quan theo với 
niềm thương mến dành cho tôi.  

Trong lãnh vực văn học, tôi và TNH cùng điều hành tờ Văn Uyển, một tạp chí định kỳ 
hai tháng một số, phát hành trong nước Mỹ và trên nhiều quốc gia khác. Tôi phụ với anh ấy 
mọi điều trong khả năng riêng. Đây là đứa con tinh thần được cả hai cưng quý. Ngoài ra 
chúng tôi còn trông coi một tiệm sách Việt ngữ, đồng thời cũng là cơ sở xuất bản và phát 
hành, mang cùng tên Văn Uyển.” 

 
“Trong năm 1990, chị có cho xuất bản tác phẩm mới nào sau quyển bút ký Nước Chảy 

Qua Cầu? Nếu có, xin cho biết chút ít về quyển sách ấy.” 
“Nhà xuất bản Văn Uyển vừa cho in quyển Gã Cùi Và Miếng Dừa Non, dầy 232 trang, 

gồm hai phần: phần đầu là Tuyển Tập 8 Truyện Ngắn của tôi, được viết lúc gần đây; phần sau 



gồm những bài Tạp Ghi của TNH, viết và đăng rải rác từ lâu trên các báo Việt ngữ ở hải 
ngoại, nay được soạn lại và in thành sách.  

Tám truyện ngắn của tôi ghi lại tám cảnh đời biểu tượng của nhiều giới trong xã hội. Với 
tôi, người nghệ sĩ sáng tác dù trên lãnh vực nghệ thuật nào cũng chỉ làm công việc ‘chụp ảnh 
lại đời sống’ mà họ nhìn thấy và cảm nhận một cách tế vi sâu sắc dưới cái ống kính nghệ 
thuật tài năng riêng của họ. Khi đưa tám truyện ngắn vào trong tác phẩm vừa mới xuất bản, 
tôi cũng chỉ muốn trình bày cho đ ộc giả thấy công việc ‘chụp ảnh’ ấy của mình, một cách 
trung thật cảm động dựa trên phương tiện uyển chuyển của văn chương.” 

 
“Nhiều người bảo rằng trước khi đi ngoại quốc, ở VN, chị đã từng là một tay 

violoniste nổi tiếng với ngón đàn tài hoa truyền cảm?” 
“Vâng, đúng thật tôi là một violoniste. Tôi học âm nhạc từ khi 4 tuổi. Cha tôi (một trong 

những giáo sư violon đầu tiên của trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn) là vị thầy thứ nhất của 
tôi.  

Năm 9 tuổi, tôi thi đậu vào Trường.  
17 tuổi tốt nghiệp chuyên khoa vĩ cầm nhạc cổ điển Tây Phương. Sau đó học thêm dương 

cầm với một nữ giáo sư người Đức có chồng Việt; đồng thời cũng tham gia ban Orchestre 
Symphonique, lần lượt dưới sự điều khiển của các thầy Nhạc trưởng Nguyễn Phụng, Đỗ Thế 
Phiệt, Tạ Văn Toàn, Nguyễn Khắc Cung.  

Mãi tới năm 22 tuổi tôi mới chính thức rời khỏi Trường để cùng với cây violon bắt đầu 
cuộc đời phiêu bạt. Nhiều năm qua ở VN, cho mãi đến ngày cuối cùng trước khi giã từ xứ sở, 
tôi đã là một nhạc sĩ biểu diễn đàn vĩ c ầm và kiếm sống bằng tiếng đàn mình trên sân kh ấu 
hằng đêm. Mấy năm ở Âu Châu, tôi vẫn còn biểu diễn trước khán giả, tuy không thường 
xuyên như dạo trước. Tôi được khán giả và bạn bè ưa thích vì cái dáng gypsy cùng tiếng đàn 
buồn bã, nhưng hai chữ ‘tài hoa’ như Đoan Trang nói ở trên thì không dám nhận đâu. 

Tôi yêu âm nhạc như yêu chính mình. Thu ở trước có nhiều khi tôi tưởng tượng nếu 
không được kéo violon trước khán giả nữa, chắc là tôi chết mất! Bây giờ mới thấy điều ấy sai, 
bởi vì từ 4 năm nay ở Mỹ, tôi  không còn biểu diễn violon mà vẫn chưa thấy chết! 

Đôi khi nghe lại tiếng đàn năm cũ cũng thấy lòng thật buồn và nhớ tiếc. Nhưng tôi không 
cho phép mình cứ bi lụy theo dĩ vãng. Tôi tìm quên đam mê của hơn nửa đời người qua một 
thứ hạnh phúc khác. Đó là việc đào tạo những em nhỏ trở thành (nếu không) là nhạc sĩ 
chuyên nghiệp (thì cũng là) ngư ời hiểu và yêu âm nhạc như một món ăn cần thiết cho tâm 
hồn.” 

 
“Chị có dự tính gì cho tương lai?” 
“Khi hai mươi tuổi, trong tôi cưu mang rất nhiều dự tính. Bây giờ đã bốn mươi, tôi không 

còn dự tính quan trọng nào nữa. Mọi sự tôi cứ để ‘tuần hoàn như nhiên’ không suy định. Cái 
gì tới trước, tôi làm trước; việc tới sau, tôi sẽ bắt tay sau.  

Một điều cần nói rõ là tôi làm việc rất nhiều, mỗi ngày từ 15 đến 18 giờ cho đủ mọi 
chuyện, từ dạy dương cầm đến viết lách, từ dạy con đến làm bếp, làm mắm, trang hoàng nhà 
cửa… Việc nào tôi cũng đều thấy cần thiết nên làm rất say mê, không có gì mệt nhọc.” 

 
“Chị có ước vọng gì trong hiện tại?” 
“Đối với tôi, điều thú vị nhất trên đời là được làm tất cả những gì mình thích. Suốt thời 

tuổi trẻ cho đến tận lúc này, tôi đã tìm đư ợc đúng thứ hạnh phúc vừa nói. Bây giờ nếu có một 
ước vọng nào thì chỉ là điều mong và đào tạo hai đứa con trở thành những nghệ sĩ. Bởi vì, 
giống như đại văn hào Goethe của Đức đã nói: ‘Không có lối nào dẫn vào đời sống một cách 



chắc chắn cho bằng đi qua Nghệ Thuật. Và cũng không có lối nào thoát khỏi đời sống một 
cách chắc chăn hơn bằng đi qua Nghệ Thuật’ thì tôi đã chứng nghiệm đúng được những điều 
ấy trên chính bản thân. Vì vậy mà mong ước cho hai đứa con sẽ đi lại bước đường Nghệ 
Thuật mình đã trải.” 

 
“Cảm tưởng của chị về cuộc phỏng vấn hôm nay ra sao, xin cho độc giả nói chung và 

độc giả nói riêng của Đài phát thanh Đông Thành được biết chút ít?” 
“Trước hết xin cảm ơn Đoan Trang đã cho tôi cơ h ội được nói lên những gì mình nghĩ. 

Nhiều khi cuộc sống ‘quần’ mình quá đến độ chẳng còn chút thì giờ để ‘thở’, nói gì đến việc 
phô bày những điều sâu kín của nội tâm. Theo tôi, những cuộc phỏng vấn thế này rất cần thiết, 
giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về những nhà văn, nghệ sĩ, và ngược lại nhà văn-nghệ sĩ cũng có 
dịp đi sâu vào cảm tình quần chúng hơn qua những câu trả lời tận đáy lòng riêng mà không 
phải là qua các tác phẩm họ đã cấu tạo. 

Câu cuối cùng xin được ngợi khen Đoan Trang, người phụ trách phần Văn học Nghệ 
thuật và Phỏng vấn Nghệ sĩ của Đài phát thanh Đông Thành. Những câu hỏi thông minh tế 
nhị của Đoan Trang đặt ra đã là những gạch nối giữa quần chúng với nhà văn-nghệ sĩ. Người 
ta bảo ‘Văn là người’. Tôi cũng bảo ‘Lời nói là người.’ Vậy, sự sâu sắc và uyển chuyển trong 
lời nói Đoan Trang đã phản ảnh rất nhiều con người thật, phải không?” 

 
 

Trần Thị  Bông Giấy. 
(Bài viết vào ngày Oct. 4/1990 

Tìm thấy lại vào ngày November 30/2011, thứ tư.)  
[]           

 


