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Thư Quán Bản Thảo - Tạp chí văn học nghệ thuật 
TẬP 50, THÁNG 2, NĂM 2012 
Chủ đề: Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Đức Sơn  
 
MỤC LỤC 
 
Thư Tòa Soạn / 3 
 
Sống và Viết / 4  
Trần Hoài Thư (4) ● Trần Bang Thạch (12) ● Lê Sa (20) ●  
Kim Quy (22) ● Đoàn Xuân Thu (27) ● Mai Khắc Ứng (35) 
● Lữ Quỳnh (40) 
 
Giới thiệu nhà thơ Nguyễn Đức Sơn  
 
Viết về Nguyễn Đức Sơn /   
Trần Văn Nam: Vài quen biết với NĐS khi học chung (43) 
Lê Văn Trung: Những ngày tháng ngắn ngủi với N ĐS (47) 
Phạm Cao Hoàng: Về một bài lục bát không đề (54)  
Đinh Cường: Nguyễn Đức Sơn - Ngọn lửa tịch mịch (58) 
Võ Phiến: Nguyễn Đức Sơn (65) 
Đinh Từ Bích Thúy:  NĐS - Vòng quay sinh tử (76) 
Tuệ Sĩ: Sơn Núi (93) 
Bửu Ý: Cuộc Lữ 100() 
 
Một số sáng tác, nhận định văn học của Nguyễn Đức Sơn / 
Phỏng vấn của tạp chí BK về quan niệm sáng tác (118) 
Thay lời tựa (của tập thơ Tịnh Khẩu) (122) ● L.L. Lan (126) 
 
Thơ Nguyễn Đức Sơn / 135 
 
 
Thơ / 140 
Lê Nguyên Ngữ ●  Lê văn Trung ● Du Tử Lê ●  
Tuyết Linh ●Trần Phù Thế ● MH Hoài Linh Phương ● 
Khoa Hữu ● Nguyễn Thanh Châu ● Đinh Cường ● Đinh 
Thắng ● Trần Thị Nguyệt Mai 
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Truyện ngắn   
Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh: Cây mai của Đồng Nguơn 
(161) 
Trần Hoài Thư: Ban Mê Thuột, mùa cỏ may (171) 
Đặng Kim Côn: Xuân đến Xuân đi (176) 
Nguyễn Lệ Uyên: Một chút buồn cuối phố  (186)  
Phạm văn Nhàn: Vẫn mãi mãi biệt tăm (194) 
Nguyễn Trung Dũng: Ba ngày tết, kẹt ở phi trường (198)  
Đào Anh Dũng: Truyện rất ngắn (217) 
 
Truyện dịch/ 
Dino Buzzati: Colombre - Trương Văn Dân chuyển ngữ (210) 
 
Tủ sách di sản văn chương miền Nam / 220 
Giới thiệu nhà văn Chinh Ba 
Trần Hoài Thư: Viết lúc 4AM - Quà mừng ngày sinh nhật 
(222) 
Huỳnh Như Phương: Truyện ngắn Chinh Ba: những dụ 
ngôn đa nghĩa (225) 
Chinh Ba: Kẽ hở bàn tay (232) 
 
 
Giới thiệu sách báo/240 
Phạm văn Nhàn giới thiệu  
 
 
Giữa tòa soạn và bạn đọc / 235 
 
 
Hình chụp NĐS ở  bìa trước, bìa sau (từ Bộ sưu tập đặc biệt 
của Họa sĩ Đinh Cường)  
 
 
Tòa soạn: 
P.O Box 58  
South Bound Brook 
NJ 08880 
Email: tranhoaithu@verizon.net 
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THƯ TÒA SOẠN 
 
 
Chủ đề báo kỳ này là Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn. Đáng lẽ 
chúng tôi bao gồm Nhà thơ/Nhà văn NĐS, bởi vì ngoài lãnh 
vực thi ca, ông cũng là một nhà văn sáng giá. 
Tuy nhiên, vì trang báo quá giới hạn, chúng tôi buộc lòng 
chỉ giới thiệu nhà thơ NĐS mà thôi. 
 
Giống như những tác giả khác, làm công việc này, không 
ngoài mục đích là giữ gìn và đúc kết một cách có hệ thống 
những văn bản, tài liệu, tư liệu mà chúng tôi đã sưu tập 
được qua mạng, sách vở ở thư viện hay bạn bè. Có thể có 
một số bạn có dị ứng với lối sống của tác giả, ngoài đời 
cũng như thơ văn, nhưng ông là một nhà thơ của miền Nam. 
Và chúng ta nên tự hào là miền Nam và chỉ miền Nam mới 
có thể sản sinh ra những nhà thơ, nhà văn hay nhạc sĩ có 
tầm vóc, trong số đó có những người có tên Sơn: Trịnh 
Công Sơn, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Bắc Sơn... 
 
Trong phần Tủ Sách Di Sản Văn chương miền Nam, chúng 
tôi giới thiệu nhà văn Chinh Ba. Nhà văn Chinh Ba đã được 
giới thiệu trên TQBT số 37 tháng 6 năm 2009 qua truyện 
ngắn Bài Thơ Trên Xương Cụt. Số này chúng tôi giới thiệu 
thêm một truyện ngắn khác của ông: Kẽ hở bàn tay. 
 
Thư Quán Bản Thảo kỳ này đến với bạn trong lúc ở trong 
nước và hải ngoại đón mừng Tết dân tộc. 
Trong tinh thần ấy, chúng tôi xin gởi đến quí bạn đọc thân 
mến và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi 
về một năm 2012 an bình, hạnh phúc và thịnh vượng. 
 
Trân trọng 
Tạp chí TQBT 
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