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Chuyện Nàng Tiên Dệt Mộng 
và Nàng Tiên Chính Diện

Để kỷ niệm 10 năm thành lập website 
YKHHN, tôi xin kể cho quý vị nghe câu 

chuyện 2 nàng tiên mà tôi đã theo và làm việc 
cho đến bây giờ.

Nàng Tiên Dệt Mộng (Dreamweaver) đã 
được Kim Cang - Hồ Đ Thuận đặt tên thật 
là đẹp mỹ miều như mơ, đó là một program 
dùng để làm website do Adobe Co. sản xuất, 
nàng đã làm điên đầu, điêu đứng và mệt mỏi 
anh em BBT, mà toàn là những tay mơ tập 
tễnh, đèo bồng mong muốn tạo một website 
cho hội để theo kịp thời đại internet toàn cầu.

Từ ngày rước nàng về nhà đầu năm 2007, các 
anh Lê V Hùng49, Hồ Ng Ánh, Hồ Đ Thuận 
và Bảo Tiên vọc tới vọc lui mà chẳng đến 
đâu, nàng làm khó quá chừng, chỉ có Ánh là 
tỏ ra thông thạo nhờ có người chống lưng…

Bắt đầu từ một ngày Chủ Nhật nắng đẹp đầu 
Xuân Cali năm 2009. Sau gần 2 năm website 
YKHHN ra đời, trong buổi café cuối tuần, anh 
Chánh tự dưng đề nghị tôi phụ trách upload bài 
mới và hình ảnh lên website giúp BBT, có lẽ 
anh biết tôi cũng khá rành về computer trong 
công việc tại phòng mạch, và những slide-
show do tôi làm rất là vui mắt và hấp dẫn. Tôi 
ậm ự vài tiếng cho qua chuyện, “ừ thì để làm 
thử xem sao,” “lâu nay tui có biết công việc 
làm web của các anh chị thấy tốt lắm mà.” 
Nhưng bấy giờ Ánh (nhân vật chính) lại ở xa, 
anh Hùng49 thì có vẻ mệt với nàng tiên rồi, 
vật lộn với nàng nhiều đêm mà có vẻ chưa 
nhuyễn, mất thì giờ nhiều và chắc là anh ấy 
chán và hết ưa nàng? Còn 2 bạn Thuận và Tiên 
thì chỉ vọc sơ, chạy lăng xăng vòng ngoài, anh 
Chánh thì coi như không dám đụng tới nàng, 
lúc nào cũng đốc thúc anh em làm cho xong, 
cho tới. Anh Chánh rất giỏi về leadership, anh 

rất năng nổ trong việc kết nối mọi người 
trong hội của mình. Ngoài ra anh cũng rất 
nhuyễn trong việc công quả, vác ngà voi. 

Vài ngày sau anh Hùng49 chuyển nàng 
tiên Dệt Mộng cho tôi. Khi đưa nàng về 
dinh, load vô máy thì mới thấy nàng không 
đẹp, không dịu dàng, không mướt, mà 
nàng khô khan, khó khăn… không dễ chơi. 

Adobe tạo program này cho pro-
fessional làm việc kiếm tiền, mấy 
tay mơ chưa biết đọc code thì e là le 
lưỡi và không hiểu chi cả là đúng rồi.

Mọi việc khởi đầu thật là gây go, tôi bắt 
đầu lần mò, tìm hiểu qua thầy Google hay 
vào ngay Adobe web hỏi thăm, nhưng vẫn 
còn mù mờ confused, cần practice thêm. 
Kéo dài cả một tuần sau tôi mới làm thử, 
upload bài mới lên web server thì thấy 
chạy cũng tốt, hú hồn, may quá nhưng 
thật sự còn loạng quạng chưa vững vàng.

Để nàng tiên Dệt Mộng thuần phục tôi 
cũng phải mất mấy tháng trời, tốn khá nhiều 
thì giờ, café, wine và cognac (không thuốc 
lá vì tui đã giã từ rồi), từ đó nàng không còn 
làm khó tôi nữa vì lúc này tôi đã đi sâu vào 
trong nàng (program) và đã biết cách đọc 
code và sửa code theo như ý mình muốn.

Nàng tiên thứ 2 tôi muốn nói đó là nàng 
tiên Chính Diện (FrontPage), cũng là một 
program dùng để làm website của Microsoft 
Office. Cơ duyên như sau: khoảng chừng 
một năm sau, công việc upload bài viết mới 
cùng hình ảnh và bảo trì website của hội 
hàng tuần tiến đều, tình cờ tôi gặp nàng tiên 
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Chính Diện khi đang lang thang trên net, 
nàng ta tỏ ra rất dễ thương, dễ bảo nên tôi 
vội ôm nàng vào lòng, khi cận kề mới thấy 
nàng thật sự là người tình lý tưởng. Không 
gây rối cho những beginners, xử dụng gần 
giống như Microsoft Word, thật cám ơn 
thiên tài Bill Gates và nhóm của ông tạo ra.

Từ đó hàng đêm tôi cùng nàng tiên Chính 
Diện bên nhau…, cho đến một ngày tôi 
thấy website của hội cần thay bộ áo mới 
(update, redesign, facelift) các trang web 
cho hấp dẫn, đẹp đẽ, tươi trẻ, mới lạ hơn. 
Với một web designer giúp sức, công việc 
bận rộn nhiều để chuyển toàn bộ web cũ 
sang web mới, phải mất hết 3 tháng mới 
xong, khi có new designed của website 
YKHHN (như hiện nay) lúc đó tôi lại trở 
lại làm việc cùng nàng tiên Dệt Mộng.

Ngày qua ngày bên nhau, 2 nàng và 
tôi càng hiểu nhau hơn, nàng Dệt Mộng 
được update version mới (Dreamweav-
er CS6, CS7) giúp tôi làm việc về layout, 
upload và bảo trì dễ dàng hơn, trong thân 
nàng có gắn sẵn FTP (file transfer pro-
tocol) và thêm function Synchronize 

between Local & Server rất là thuận tiện. Còn 
nàng Chính Diện (FrontPage) thì không được 
thêm gì, không có version mới, có lẽ bị hãng 
xóa sổ (discontinue) vì không make money?

Thời gian qua mau mới đó mà đã 8 năm, 
2 nàng Dệt Mộng và Chính Diện hòa thuận 
bên nhau cùng tôi xây dựng túp liều lý tưởng 
có tên: “ykhoahuehaingoai.com”. Theo tôi 
nghĩ làm được chuyện này giúp BBT như 
đã nhận lời từ đầu, tất cả đều do cơ duyên, 
sự đam mê và tính hiếu kỳ… nhưng có lẽ là 
tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết về các nàng, 
còn rất nhiều ly kỳ, thâm sâu, bí mật…, mà 
thôi để đó rồi từ từ tôi sẽ khám phá thêm. 

Mời quý Thầy Cô và Anh Chị Em hãy ghé 
vô trang web của hội Ái Hữu YKHHN: www.
ykhoahuehaingoai.com để thưởng thức rất 
nhiều bài viết đủ thể loại update hàng tuần, 
nhiều hình ảnh lưu niệm Đại Hội, lễ tiệc hàng 
năm, cũng như những sinh hoạt và tin tức 
của hội chúng ta mà đó là kết quả đóng góp, 
gây dựng của tất cả Thầy Cô và Anh Chị Em.

Bửu Phụng (Web Amateur)
Cali 5/2017

BBT 2009 họp chuẩn bị làm ĐS online.
(Chánh, Hùng, Tiên, Ngọc Lan, Thuận, Phụng)


