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Chuyện Tháng 9-2016 
 

 

Trong phiên họp hàng tháng của Hội Hoa lan VN tại  Hoa Kỳ ngày 17-9-2016 vừa qua có vài 

chuyện đáng chú ý. 

Chuyện thứ Nhất:  

Đại đa số hội viên hiện diện đã bầu chọn cây lan hài Hê len (Paphiopedilum helenae) và cây lan 

hài hồng danh tiếng Paph. delenatii var. vinicolor với 2 hoa tuyệt đẹp, đều của cô Huyền Nhi, là 

cây lan Việt đẹp nhất trong tháng.   

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                    Ảnh: Trần Văn Minh 

 



Hội Hoa Lan Việt Nam    www.hoalanvietnam.org 

 

2 

 

Theo thể lệ của hội, nếu có 2 cây đồng số điểm sẽ dùng trò chơi thời thơ ấu “Oẳn tù tì” hay “Tay 

trắng tay đen” để phân chia thứ bậc.  Anh Bùi Mạnh Hà đã thay mặt cho cây hài hồng và anh đã 

thua cuộc.  

Tuy rằng có chuyện may rủi, nhưng chủ nhân và ai ai cũng vui vẻ vì cây hài hồng gần như 

thường xuyên có mặt trên bàn triển lãm, còn cây hài Paph. helenae đây là lần thứ hai xuất hiện 

tại hội.  Lần thứ nhất do anh Ngô Long, cựu Hội Trưởng, đã mang tới vào 18-10-2008.  Anh Bùi 

Mạnh Hà cũng có một cây nhưng không nở đúng vào kỳ họp (31-10-2015). 

 

Nhìn sơ qua, chúng ta nhận thấy có sư hơi khác biệt 

về mầu sắc và túi lưỡi (pouch), nhưng tất cả đều 

cùng một cấu trúc sinh học. 

Và đây là bức ảnh đầu tiên của cây lan này do khoa 

học gia Leonid Averyanov, người đã tìm ra thu vào 

ống kính đã tặng cho trang chủ hoalanvietnam.org   

vào năm 1998. 

 Xin xem chi tiết cuộc tìm kiếm cây lan này trong bài    

“Lan Việt: Hài Hê len Paphiopedilum helenae”.   

 

Chuyện thứ Hai:  

Lâu lắm mới thấy anh Lý Thierry xuất hiện, hôm nay 

anh lại đem tới hội cây Dimorphorchis lowii mà  

năm ngoái anh đã mang tới (10-2015).  Đây là một cây lan hiếm thấy và khó trồng. Xin xem chi 

tiết trong bài “Người Sưu Tầm Những Cây Lan Lạ, Khó Trồng”. 

http://www.hoalanvietnam.org/6B2_lv/4l/Lan-Viet-Hai-He-Len-Paph-helenae.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/3ns/Nguoi-Suu-Tam-Lan-La-Kho-Trong.pdf
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Thông thường nhưng cây lan đẹp, chủ nhân chỉ mang tới một lần rồi năm sau biến mất tăm hơi, 

nhưng cây lan của anh Lý năm nay tới hội với nhiều hoa hơn. Hy vọng hoa sẽ còn đẹp để dự 

cuộc triển lãm của Hội VN tai Huntington Library vào tháng 10 sắp tới.  

 

Ảnh: Trần Văn Minh 

 

Chuyện thứ Ba: 

Trong phiên họp này anh chị Nguyễn Triều-Hương, nhóm ảnh Góc Nhìn, đã tới dự và đã thiết 

lập một nơi đặc biệt để chụp hình những cây lan của các hội viên đem tới.  Chủ nhân muốn có 

những bức ảnh nghệ thuật của những cây lan yêu quý có thể liên lạc để xin những ảnh gốc có thể 

phóng lớn làm kỷ niệm. 

Chúng tôi rất mong những lớp chụp ảnh như vậy sẽ được tiếp tục để các hội viên sẽ có những 

bức ảnh đẹp đẽ và sau đây là một vài tấm ảnh tượng trưng cho buổi chụp hình nghệ thuật này. 
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Chuyện thứ Tư: 

Họp hành mà không có ăn uống thì chán chết, nhưng tháng này không hẹn mà nên, toàn là những  

món ăn thuần túy dân tộc không có một chút mùi bơ, sữa. Chị Phó hội trưởng Lê Ngọc Châu cho 

các hội viên thưởng thức món: bánh cuốn, chả lụa với dưa leo giá sống. Cô Huệ: món xôi lúa,  

đậu xanh, hành mỡ.  Chị Hằng món cơm nắm với cá cơm kho ròn tan gần như đã thất truyền từ 

lâu và món chả dò cố hữu của chị Minh Yến.  

 

 

Chuyện của Hội Hoa Lan VN còn dài dài, xin đón xem những tháng kế tiếp. 

 

Nguyễn Kim Lan 


