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Người Hùng của Hoalanvietnam.org
Vào ngày Năm 2020, tháng Hai, ngày Chủ Nhật, báo Los Angeles Times ngày Chủ Nhật có đăng
một bài viết có cái tựa đọc lên nghe rất hấp dẫn là “Orchid mania among the Vietnamese
community and beyond at the Newport Harbor Orchid Expo near Little Saigon.”
Bài viết tuy ngắn gọn nhưng xúc tích và những hình ảnh kèm theo ăn khớp với những gì cô
phóng viên viết. Có ảnh của bác Bùi Xuân Đáng
với lời giới thiệu Bác là người thành lập ra Hội
Hoa Lan Việt Nam, cùng tỉ mỉ tả những sinh
hoạt hàng tháng của các hội viên.
Có ảnh ba chị của Hội Hoa Lan Việt Nam, chị
nào cũng hoan hỉ tươi cười, mỗi chị ôm một cây
lan đất màu hồng, ba chậu lan giống hệt nhau
như ba chị em sinh ba. Kèm theo cái ảnh này là
một đoạn viết rằng người Việt Nam ở đây mê
trồng hoa lan lắm, và nếu một người đã thích
cây lan đó, và họ quyết định mua cây lan đó rồi, thì bao nhiêu người khác nhất định cũng phải
làm chủ một cây lan giống y hệt như vậy,
và ngay sau đó giá cây lan đó tự nhiên
tăng vọt lên cấp kỳ. Đúng quá, chính tôi
đây, thấy ai có cây lan nào lạ mà mình
chưa có thì phải tìm ra để mua cho bằng
được. Mua được cây lan đó rồi mà thấy
thích thì lại vội vàng mua thêm mấy cây
nữa, thị trường đòi hỏi mạnh mẽ và nhanh
như chớp như vậy. Người bán lan đâu
mà cung cấp cho đủ, nên hỏi sao giá cây
lan đó giá không tăng gấp đôi trong
khoảnh khắc.
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Bài báo ngoài ảnh của bác Đáng và ba chị hội viên, còn có rất nhiều ảnh của anh Bùi Mạnh Hà
chụp trước bàn trưng bày lan của Hội Hoa Lan Việt Nam và Newport Harbor Orchid Society.
Đọc bài báo hấp dẫn này xong, tôi đoán ngay ra là hôm đó cô phóng viên này đã được gặp và nói
chuyện với anh Hà nên mới có nhiều chi tiết sống động, độc đáo về hoa lan và cộng đồng người
Việt trồng hoa lan quanh vùng Little Saigon.

Sau đó tôi có tiếp xúc với anh Hà thì được anh cho biết hôm cô phóng viên Ada Tseng của báo
Los Angeles Times đến hội chợ để săn tin viết bài, thì anh dưới danh nghĩa là phát ngôn viên của
Newport Harbor Orchid Society và là
Phó Hội Trưởng của Hội Hoa Lan
Việt Nam đã bỏ thì giờ dắt cô Tseng
đi “cưỡi ngựa xem hoa” suốt ba
tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ vì khuôn khổ
của bài báo bị hạn chế, nếu họ cho
viết thêm, cô này còn viết được biết
bao nhiêu chuyện hay ho nữa mà cô
thu thập được từ anh Hà.
Riêng tôi, đoạn tôi cho là hay nhất là
đoạn cô Tseng viết về những cây lan
mà anh Hà lai giống, tên nhiều cây
lan này khi trình làng, ngoài tên
chính của nó, anh cho kèm theo cái
đuôi ʻLittle Saigonʼ.

Isochilus Major ʻLittle Saigon Cutiesʼ
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Đọc tên cây lan lên thì những người
không biết anh Hà cũng hiểu ngay là cây
lan này được tạo ra bởi một người Việt
Nam, và người Việt Nam này biết trân
trọng và yêu quý quê hương: Isochilus
Major ʻLittle Saigon Cutiesʼ, Dendrobium
hancockii ʻLittle Saigon Goldʼ...
Lan đất Cymbidium là loại lan anh Hà
cho lai giống nhiều nhất, như nhiều người
trong chúng ta đã biết và như cô Tseng đã
viết trong bài báo, lan đất lai giống của
anh, khi thành công trắng da dài tóc rồi,
sẵn sàng để gửi đi Royal Horticulture
Dendrobium hancockii ʻLittle Saigon Goldʼ
Society để chờ được chấp nhận, với tên
của những người anh thương mến như: ông bà Burson đã bao bọc giúp đỡ khi anh vừa mới đến
Mỹ (họ cho anh đến ở với gia đình mà nay anh xem như bố mẹ), nhạc phụ (ông bà cụ thân sinh
ra anh), cậu con trai và cô con gái, Mỹ Vân và nhiều nữa như bác Bùi Xuân Đáng và chị Hội
Trưởng Hội Hoa Lan Việt Nam Đặng Hoàng Mai.
Ai đã có dịp tiếp xúc với anh Hà thì cũng biết anh là người dể mến, vui vẻ hoạt bát, hay nói đùa,
và những câu nói đùa của anh rất duyên dáng. Tôi rất lấy làm thích thú khi đọc đi đọc lại câu này
viết về anh Hà của cô Tseng trong bài, xin tạm dịch như sau:
“Hà Bùi có khuynh hướng đặt tên những cây lan
được anh lai giống theo tên của những người trong
gia đình anh: ông bà thân sinh ra anh, hai ông bà
người Mỹ anh đã sống với họ khi còn trẻ mà anh gọi
là “Bố Mẹ người Mỹ của tôi”, vợ và con của anh.
Vợ của anh tên là My Van đọc theo tiếng Việt là Mee
Vahn, nhưng Hà nói đùa là nhiều người không biết rõ
về anh nhiều cứ tưởng là anh đặt tên lan của anh
theo cái xe minivan của anh.”
Thật đúng như vậy, nhiều người nếu có biết về Bùi
Mạnh Hà thì chắc chỉ biết Mỹ Vân là một người đàn
bà lặng lẽ đứng sau lưng anh Hà, và tên của Mỹ Vân
được anh Hà, với tất cả tình nghĩa mặn nồng yêu
thương phu phụ đã trân trọng đặt tên cho rất nhiều
loại lan đất lai giống của anh tạo ra:
Cymbidium Ha Bui ʻMy Vanʼ
Cymbidium Memoria Thuy Hong Bui ʻMy Van’
Cymbidium Memoria Ruth Burson ʻMy Vanʼ
Cymbidium Little Saigon Gems ʻMy Van’
Cymbidium Ha Bui ʻMy Vanʼ
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Cymbidium Memoria Thuy Hong Bui ʻMy Van’
Cymbidium Memoria Ruth Burson ʻMy Vanʼ
Trước khi có biến cố xảy ra cho trang Web Hoalanvietnam.org vào năm 2015, tôi cũng chỉ biết
đến Mỹ Vân qua những cây lan đất lai giống như trên. Cho đến một ngày, một buổi sáng thức
dậy, như thường lệ, ngồi trước mặt computer, tôi mở trang Hoalanvietnam.org thì trang này hoàn
toàn biến mất.
Mới đầu tôi chỉ tưởng là một sự trục trặc kỹ thuật như một vài lần trước, nên thỉnh thoảng ngừng
làm việc nhà, đến computer mở xem trang web đã trở lại chưa. Sau hai ngày cũng không mở
được, cuối cùng tôi gừi thư cho Bác Đáng hỏi thăm tình hình thì được bác báo cho một tin sét
đánh ngang tai là Trang Nhà đã hoàn toàn bị phá hủy, và không biết khi nào phục hồi được, vì
người làm ra sự việc tan nát như vậy chính là Webmaster của Hoalanvietnam.org.
Tôi nghe vậy, lạnh hết cả người, ngồi thừ ra. Tôi tiếc rẻ cho cả một công trình của bác Bùi Xuân
Đáng, xây dựng ra một trang Web hữu ích cho bao nhiêu người trồng lan ở khắp mọi nơi. Mất
trang Hoalanvietnam đối với tôi như mất một người bạn thân thiết, vì tôi và trang Web bao năm
nay đã ở trong cảnh sớm tối có nhau. Không những tôi tiếc mà còn hoang mang, đời sống xáo
trộn, mà những người bạn mê trồng lan của tôi, sau khi khám phá ra là trang hoa lan mà họ tìm
được niềm vui, khuây khỏa nỗi buồn ở đó đã mất tích, ngày nào tôi cũng có bạn điện thoại hay
Email hỏi thăm tình hình. Tôi chẳng biết gì hơn, chỉ biết Email quấy rầy bác Đáng trong khi Bác
đang điên đầu tìm cách giải quyết vấn đề.
Vậy nhưng chỉ trong vòng một tuần, ánh sáng cuối đường hầm đã được ló ra. Một đêm thức dậy
uống nước, tôi buồn tay bấm bốn chữ Hoalanvietnam thì màn ảnh không còn trống rỗng nữa mà
thay vào đó là có những hình ảnh màu sắc quen thuộc của hoa lan. Tôi mừng quá, ngồi xem say
sưa một lúc rồi, cho đến lúc thật mệt mới đi ngủ lại, mừng đến nỗi như người chết đuối vớ được
cái phao, như người bệnh trong cơn thập tử nhất sinh tìm được thầy thuốc giỏi, như căn nhà đang
cháy tưởng sắp ra tro bụi được cơn mưa ào xuống đuổi thần hoả đi kịp thời. Vào giường, ráng
nhắm mắt tìm giấc ngủ lại mà không sao ngủ được, tôi thức dậy viết thư cám ơn bác Đáng đã
không quản ngại thân thể và trí óc mệt mỏi vì tuổi tác, đã làm việc hết sức mình để phục hồi
trang web nhanh chóng như vậy.
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Sáng hôm sau thức dậy, tôi được một lá thư tràn đầy niềm vui của bác Đáng báo tin là anh Bùi
Mạnh Hà đã đang làm lại trang Hoalanvietnam, tuy vẫn chưa được như trước vì bài vở bị mất
nhiều quá nhưng đã xem tạm được. Rồi từ đó trang Hoalanvietnam được phục hồi nhanh chóng,
những bài vở cũ may mắn được bác Đáng tồn kho đã bắt đầu xuất hiện từ từ trở lại.
Tôi biết là bác Đáng và anh Hà làm việc không nghỉ ngơi để tạo dựng lại những gì đã bị mất. Có
một lần nói chuyện với Bác, tôi ngỏ lời cám ơn Bác và anh Hà:
“Bác ơi, trang Hoalanvietnam.org của mình lấy lại phong độ
mau quá, Bác và anh Hà chắc làm việc không nghỉ, anh Hà
sao mà giỏi đủ mọi thứ vậy bác, anh ấy lại bận rộn như
vậy?”
Câu trả lời của Bác Đáng làm tôi ngạc nhiên quá độ:
“Công lao là của chị Mỹ Vân, vợ anh Hà nhiều lắm đó cô,
anh Hà chỉ phụ mà thôi. Tất cả công trình xây dựng lại trang
web, đăng lại bài vở cũ, kiểm soát, sửa chữa và đăng lên
những bài mới là một tay chị ấy làm hết. Anh Hà bảo là đi
làm ở sở về, cơm nước xong xuôi là chị ấy ngồi trước
computer, miệt mài làm việc cho trang của Hội đến khuya
mới đi ngủ. Chị ấy còn tìm được trên mạng rất nhiều bài cũ
của hoalanvietnam.org mà những website khác ở bên nhà đã
đăng lại.”
Bác còn nói thêm là ngay chính anh Hà cũng ngạc nhiên về sự nhiệt tình của chị Mỹ Vân đã hết
lòng bỏ bao nhiêu thì giờ để vun xén xây dựng lại Hoalanvietnam.org. Anh nói rằng anh trồng
lan bao nhiêu năm nay, chị Mỹ Vân hoàn toàn dửng dưng với thú vui của anh, không khi nào ngó
ngàng đến, không cản ngăn mà cũng không tán đồng, và biết bao nhiêu dịp hội họp với Hội nhà
cũng như Hội Newport Harbor Orchid Society anh đã tham dự mà hiếm hoi lắm từ hồi đó đến
giờ chị chỉ xuất hiện ở những chỗ đó một hay hai lần mà thôi.
Vậy mà bây giờ chị xông pha vào cứu trang của Hội trong lúc can qua này, và cứ tiếp tục mỗi tối
chị bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để săn sóc, cải
thiện Trang của Hội Nhà. Anh Hà có lần
còn nói đùa với Bác Đáng:
“Cháu cũng không hiểu sao Vân chịu khó
làm việc này cho Hội, mà còn rất hăng hái.
Từ hồi nào đến giờ có ngó ngàng gì đến
việc chơi lan của cháu đâu. Bây giờ thì
làm việc say mê cho Hoalanvietnam.org,
sao Bác tài quá, nhiều khi cháu ghen với
Bác đấy.”
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Nội dung của Hoalanvietnam.org dồi dào đã đành, hình thức của trang cũng hoàn toàn khác hẳn
trang cũ, trong sáng hơn. bắt mắt hơn. Những hình ảnh hoa lan trang hoàng trên đầu trang màu
sắc nhã nhặn, hòa hợp với nhau một cách thanh lịch, được đặt trên một cái nền là một mặt nước
lung linh như mặt nước thật. Và mầu xanh lá cây lạt tươi mát được chị Mỹ Vân dùng rất nhiều,
nên khi mở trang Hoalanvietnam.org ra bây giờ mắt người đọc tưởng như thấy ngay một vườn
lan mỹ lệ, sạch sẽ và gọn gàng mà trong vườn đang chứa những giò lan mạnh khoẻ với những
bông hoa mỹ miều đủ màu đủ sắc tưng bừng nở giữa vùng lá xanh của một ngày đầu Xuân. Đầu
Trang với những màu sắc nhẹ nhàng chứa đựng ngăn nắp những tiết mục thứ tự đâu vào đấy, cho
người đọc có cảm tưởng như bước vào một thư viện hay một bảo tàng viện tí hon mà người đứng
ra săn sóc chỗ này là một người không những có đầu óc nghệ sĩ, cảm được cái đẹp của thiên
nhiên mà còn là một người biết sắp xếp, biết thu dọn, làm việc có tính toán, biết những gì cần
làm và bỏ đi những gì cho là không cần thiết.
Bạn bè của tôi, và những người quen biết, những người hay xem trang của Hội, khi nói chuyện
với tôi họ luôn luôn khen là hoalanvietnam.org bây giờ sáng sủa và màu sắc thật là dễ thương,
khi tìm một bài muốn đọc thì rất dễ dàng, những cái thay đổi này làm mọi người thích vào xem
trang này nhiều hơn. Khi được tôi cho biết là trang này được điều hành bởi một người đàn bà
trung niên thì ai nấy thất kinh, và dĩ nhiên là phục lăn phục lóc.
Sau khi trang Hoalanvietnam.org được phục hồi, mỗi lần nói chuyện với bác Đáng, là mỗi lần tôi
được nghe những lời Bác ca tụng chị Mỹ Vân. Bác nói chuyện về chị Mỹ Vân với một giọng nói
tràn đầy sự hài lòng, sự biết ơn, sự thán phục, thật là không thể nào có đủ chữ để nói lên cái niềm
hân hoan hạnh phúc của người cha
đẻ ra Hội Hoa Lan Việt Nam là bác
nói về người ân nhân Mỹ Vân của
trang hoalanvietnam.org.
Bác còn cho tôi biết là đã nhiều lân
hỏi chị Mỹ Vân về số tiền chi phí
phải trả cho vấn đề dùng Website
cho Hội, chị Mỹ Vân cho biết là chị
đã được hưởng miễn phí. Không
biết chuyện này có thật hay không,
bác không tin chuyện này có thật ở
trên đất Mỹ.
Tôi có lần vào mục Bản Tin Hàng Tháng Tháng Năm 2016 đọc được bài Buổi Họp Khó
Quên, viết về một buổi họp mặt của Hội Hoa Lan Việt Nam ở nhà chị Mỹ Vân và anh Hà, có
một câu Bác viết, tuy ngắn mà đã nói lên hết sự tận tuỵ hết lòng của chị Mỹ Vân với
Hoalanviệtnam.org:
“Thành thực cám ơn lòng hiếu khách và sự tiếp đón nồng hậu của anh chị Vân Hà, sự tha thiết
của anh đối với Hội, việc chị tận tâm bỏ nhiều thì hạn hẹp để truy cập các bài cũ đã bị xoá sạch,
kiểm soát và hiệu đính các bài mới cho nên trang Web càng ngày càng đẹp đẽ và phong phú với
nhịp độ cứ 2-3 ngày lại có thêm bài mới làm cho nhiều người phải thán phục.”
Trong số Nhiều Người Phải Thán Phục như bác Đáng đã viết ở trên chắc chắn là phải có tôi.
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Đối với tôi chị Mỹ Vân là Người Hùng của Hoalanvietnam.org. Còn một điều nữa cần nói ở đây
là mỗi lần mở trang hoalanvietnam.org ra là tôi nhớ đến chị Mỹ Vân ngay, và lòng luôn luôn
thầm cảm ơn Người Hùng Mỹ Vân của tôi. Trong buổi họp Tân Niên của Hội vào ngày 15 tháng
Hai, chị Mỹ Vân cùng Bác Nguyễn Trần Ngữ và anh Trần Văn Minh đã được Bác Đáng tuyên
dương là những người có công với Hội, và không ai phủ nhận được điều này.

Xin trân trọng cám ơn chị Mỹ Vân một lần nữa, và cũng xin cám ơn anh Bùi Mạnh Hà, người rất
may mắn được đi song song trên đường đời với một người phụ nữ xinh đẹp, thầm kín, sâu sắc,
thông minh hơn người mà lại rất khiêm tốn như chị Mỹ Vân. Cám ơn anh Hà về việc anh đã
thuyết phục được người đàn bà tuyệt vời của anh ra tay cứu Hoalanvietnam.org trong cơn khốn
đốn suy sụp.
Xin anh chị nhớ cho là Hội Hoa Lan Việt Nam chúng tôi luôn ghi nhớ trong lòng, mãi mãi không
khi nào quên công lao to lớn này của anh chị.
Phạm Hảo
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