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្រគាកន្លងេទៅ មានកុមារមួយ្រកុម បាន
រស់េនៅក្នុងតំបន់មួយឯជាយ្រកុង
ពួកេគរស់េនៅែក្បរគំនរសំរាមដ៏ធំមួយ
ែដលលាតសន្ធឹងែសនឆ្ងាយដាច់
កន្ទុយែភ្នក។
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េក្មងៗែដលរស់េនៅែក្បរគំនរសំរាម
េនោះ មិនបានេទៅេរៀនេនោះេទ។ ជា
េរៀងរាល់ៃថ្ង ពួកេគែតងែតរត់ជុំវិញ
គំនរសំរាម េដោយេក្មងខ្លះ្របមូលយក
ដបប្លាស្ទិក េហើយេក្មងខ្លះេទៀត្របមូល
យកកំណាត់សំេលៀកបំពាក់។ ពួកេគ
ទាំងអស់េនោះបានស្គាល់សំរាមជាេ្រចើន
្របេភទេផ្សងៗពីគ្នា។
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ៃថ្ងមួយ មាននារីម្នាក់េឈ្មោះឌីឌី ែដល
បង់កនឹងកែន្សងៃស្បពណ៌្រកហម បាន
េដើរ ចូលេទៅែក្បរគំនរសំរាមែដលេក្មងៗ
ទាំងេនោះរស់េនៅ។ ឌីឌីបានសម្លឹងេមើ
លេក្មងៗែដលកំពុងរត់ជុំវិញគំនរសំរាម
េនោះ េហើយក៏សម្លឹងរកកែន្លងអង្គុយ។
បន្ទាប់ពីបានកែន្លងអង្គុយ្រសួលបួល
េហើយ នាងក៏េបើកកាបូបរបស់នាង
េហើយយកអ្វីមួយេចញមកេ្រកៅ។
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េនៅេពលែដលេឃើញឌីឌីយកវត្ថុេផ្សង
ៗេចញពីកាបូបរបស់នាង កុមារតូចៗ
ទាំងេនោះមានការេងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំង។
ពួកេគេដើរេទៅជិតនាងបន្តិចម្ដងៗ។
ឌីឌីមានេសៀវេភៅេរឿងនិទាន ចំរុះ
ពណ៌េផ្សងៗជាេ្រចើន ែដលទាក់ទាញ
អារម្មណ៍របស់េក្មងៗទាំងេនោះយ៉ាង
ខ្លាំង។ ភ្លាមៗេនោះ ពួកេគ ក៏បានេដើរ
កាន់ែតខិតចូលេទៅជិតឌីឌី។
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ចាប់តាំងពីៃថ្ងេនោះមក ឌីឌីបានមក
តំបន់គំនរសំរាមជាេរៀងរាល់ៃថ្ង េដើម្បី
និទានេរឿងឲ្យេក្មងៗទាំងេនោះស្តាប់។
េក្មងៗទាំងេនោះេពញចិត្តណាស់
រាល់េពលែដលឌីឌីមកដល់ ពួកេគក៏
នាំគ្នាឈប់ស្រមាកពីការេរើសសំរាម
េដោយមកអង្គុយស្ដាប់ឌីឌីនិទានេរឿង
វិញ។ រំលងមិនបានប៉ុន្មានៃថ្ងផង
េក្មងៗទាំងេនោះក៏អាចអានអក្សរ និង
ពាក្យខ្លះៗ ផងែដរ។ មិនយូរប៉ុន្មាន
ពួកេគក៏អាចអានេសៀវេភៅេរឿងនិទាន
េដោយខ្លួនឯងបាន។
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េ្រកោយមក េក្មងៗទាំងេនោះ ក៏នាំគ្នា
េរៀបចំកែន្លងមួយឲ្យបានស្អាតស្រមាប់
ឌីឌីអង្គុយអានេរឿងឲ្យពួកេគស្តាប់។
េក្មងៗមួយចំនួនបានេរើសេកៅអីពី
គំនរសំរាមមកេរៀប។ េក្មងៗមួយចំនួន
េដើរេរើសកំណាត់សំពត់មកចងបាំង
េធ្វើជាវាំងនន។ េដោយសារការខំ្របឹង
ែ្របងរបស់េក្មងៗទាំងេនោះ កែន្លង
អង្គុយនិទានេរឿងរបស់ឌីឌីេមើលេទៅ
ស្អាតគួរឲ្យចូលចិត្ត។
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ៃថ្ងមួយ្រសាប់ែតបាត់ឌីឌី មិនេឃើញមក
អានេរឿងឲ្យេក្មងៗស្តាប់ដូចសព្វដង។
េហើយេនៅៃថ្ងបន្ទាប់ក៏េនៅែតមិនេឃើញឌី
ឌីមករកពួកេគេទៀត។ េក្មងៗទាំងអស់
បានរង់ចាំឌីឌីេនៅទីេនោះជាេរៀងរាល់ៃថ្ង
េហើយពួកេគក៏នាំគ្នាអានេសៀវេភៅ
េដោយខ្លួនឯង និងអានេរឿងនិទានឲ្យ
គ្នាស្ដាប់េទៅវិញេទៅមក។
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ៃថ្ងមួយ េក្មងៗទាំងេនោះ បានរកេឃើញ
អាសយដ្ឋានរបស់ឌីឌីេនៅក្នុងេសៀវេភៅ
មួយក្បាល។ ពួកេគក៏នាំគ្នាេចញេទៅរក
នាង េដោយបានេរៀបចំេសៀវេភៅមួយ
សម្ពាយេទៅេផ្ញើឲ្យនាង។ ពួកេគឱប
សម្ពាយេសៀវេភៅយ៉ាងជាប់។ េក្មងៗ
ទាំងេនោះអាចដឹងថាឡាន្រកុងមួយណា
ែដលេធ្វើដំេណើរេទៅតំបន់ផ្ទះរបស់ឌីឌី
បាន េ្រពោះពួកេគអាចអានេឈ្មោះ និង
ពាក្យេផ្សងៗែដលដាក់េនៅេលើឡាន្រកុង
េនោះបាន េហើយក៏អាចរកេមើលេលខផ្លូវ
េទៅកាន់ផ្ទះរបស់ឌីឌីែដរ។ ពួកេគអាច
អានបានដូចេនះ ក៏េ្រពោះែតឌីឌីបាន
បេ្រងៀនអក្សរដល់ពួកេគកាលពីមុន។
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េពលមកដល់តំបន់ផ្ទះរបស់ឌីឌីេហើយ
េក្មងៗទាំងេនោះបាននាំគ្នាងាកសម្លឹង
រកេមើលផ្ទះរបស់នាងេនៅជាន់ខាងេលើ
និងជាន់ខាងេ្រកោម ្រគប់ផ្លូវតាម
អាសយដ្ឋាន ប៉ុែន្តេនៅែតមិនអាចរក
េឃើញផ្ទះរបស់ឌីឌី។ ពួកេគអស់់សង្ឃឹម
យ៉ាងខ្លាំង េហើយក៏្របុងនឹងវិល្រតឡប់
េទៅតំបន់គំនរសំរាមរបស់ពួកេគវិញ
្រសបេពលេនោះ េក្មងម្នាក់បាន្រកេឡក
េទៅេឃើញៃស្បពណ៌្រកហមរបស់ឌីឌី
កំពុងព្យួរេនៅែក្បរបង្អួច។
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េនៅក្នុងបន្ទប់ែក្បរបង្អួចេនោះ ឌីឌីកំពុង
េគងេលើែ្រគេដោយឈឺធ្ងន់។ នាងមាន
ទឹកមុខេសោកេសៅ េហើយមិនញញឹម
ទាល់ែតេសោះ។ ្រគូេពទ្យបានឱ្យថ្នាំ
ល្អៗជាេ្រចើនដល់នាងញុំុំា ែតនាង
ហាក់បីដូចជាមិនបានធូរេស្បើយេសោះ
េឡើយ។
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េនៅេពលែដលេក្មងៗបានេឃើញឌី
ឌី ពួកេគបាននាំគ្នារត់េទៅឱបេថើប
នាងេដោយក្តីរលឹក និង្រសលាញ់។
បន្ទាប់មក ពួកេគក៏បានយក
េសៀវេភៅេរឿងនិទានែដលពួកេគបាន
យកមកទាំងេនោះ មកអានឲ្យឌីឌី
ស្ដាប់។ ឌីឌីរំេភើបចិត្តណាស់ េហើយ
ែកវែភ្នករបស់នាងក៏ចាប់េផ្តើមមានពន្លឺ
េឡើងវិញ ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដ៏
្រសស់ស្អាត។
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ចាប់ពីៃថ្ងេនោះមក ឌីឌីបាន្រតលប់មក
តំបន់គំនរសំរាមម្តងេទៀត េហើយមកជា
េរៀងរាល់ៃថ្ង ជាមួយនឹងេក្មងៗទាំងអស់
េនោះផងែដរ។ អ្នកអាចេមើលេឃើញ
ពួកេគជាេរៀងរាល់ល្ងាច ជាមួយនឹង
សំេណើចយ៉ាងក្អាកក្អាយ េហើយអ្នក
ក៏អាចឮពួកេគអានអក្សរ និងអាន
េរឿងនិទានផងែដរ។ ក្នុងសកម្មភាព
េនោះ អ្នកអាចដឹងបានថាពួកេគកំពុងែត
រីករាយជាមួយនឹងចំេណះដឹងថ្មីៗែដល
ពួកេគបានអានពីេសៀវេភៅរបស់ឌីឌី។
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